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Yay�n �lkeleri 
samtim dergisi Samsun Tar�m �l 

Müdürlü�ü taraf�ndan iki ayda bir olmak 
üzere y�lda 6 defa ç�kar�lan, tar�msal içerikli 
makalelerin yay�nlanaca�� bir dergidir. Bu 
dergide tüm tarımsal konularda, ara�t�rma, 
ve derleme makaleler yay�nlanacakt�r. 

 
1. Yay�nlanacak olan makaleler ba�ka 

hiçbir yerde yay�nlanmam�� olacakt�r.
2. Yay�nlanan her makalenin 

sorumlulu�u yazar(lar)�na aittir. 
3. Gönderilen makale yay�n kurulunca 

incelenecek, gerekli görüldü�ü 
takdirde anlam ve içeri�i 
de�i�memek kayd�yla gerekli 
düzeltmeler yap�ld�ktan sonra 
yay�nlanacakt�r. 

4. Makale yay�n s�ras� yay�n kuruluna 
geli� s�ras�na göre olacakt�r. 

5. Makalenin disket kayd� ile bir 
kopyas� yaz��ma adresine 
gönderilecektir. 

6. Yay�nlanan yaz�lardan dolay� 
yazar(lar)a telif hakk� 
ödenmeyecektir. 

7. Yay�nlanan makalenin yazar(lar)�na 5 
dergi gönderilecektir.

Yaz�m Kurallar� 
1. Dergi yay�n dili Türkçe’dir. Varsa 

Abstract ve Keywords k�s�mlar� 
�ngilizce olmal�d�r. Gerekti�inde teknik 
terimlerin Türkçe kar��l��� parantez 
içerisinde verilmelidir. 

2. Gönderilen yaz�lar Word 6.0 veya daha 
üzeri bir versiyonda, A4 boyutunda, 11 
punto, Times New Roman fontunda ve 
1 aral�kl� olarak yaz�lacakt�r. Makaleler 
4 sayfay� geçmeyecektir. 

3. Yazar(lar)�n ismi, ünvan� ve kurumu 
makale ba�l���n�n hemen alt�nda 
ortalanm�� bir �ekilde yaz�lacakt�r. 

4. Makalede kullan�lan kaynaklar metin 
içinde ilgili k�s�mda (soyisim, yay�n 
y�l�) esas�na göre, Kaynaklar k�sm�nda 
ise alfabetik s�raya göre yaz�lacakt�r. 
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Milli ekonominin temeli ziraatt�r. Bunun içindir ki 
tar�mda kalk�nmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere 
kadar yay�lacak programl� ve pratik çal��malar bu 
amaca ula�may� kolayla�t�racakt�r. 
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Say�n Tar�m Dostlar� 
Tar�msal u�ra��n bölgemizde en yo�un olarak yap�ld��� bahar aylar�na gelmi� 

bulunmaktay�z. Çiçeklerin uyanmaya ba�lad��� ve bir k�sm�n�n da meyve tuttu�u dönemdeyiz. Bir 

önceki y�ldan yap�lan tüm uygulamalar�n bu baharda semeresini görece�iz. Tar�msal çal��malar 

etkisi bugünden yar�na görülen bir sektör olmad���ndan uzun y�llar yap�lan yat�r�mlar çok sonralar� 

etkisini göstermekte, meyvesini vermektedir. May�s ay� tar�msal anlamda bu bak�mdan önem 

ta��makta, bahar�n ve ya�am�n ba�lang�ç noktas�nda yer almaktad�r. Ayr�ca May�s ay� ülkemizin 

i�gal edildi�i dönemlerde bir uyan���n, bir kurtulu� mücadelesinin ba�lam�� oldu�u döneme de 

tan�kl�k etmektedir. �limiz olan Samsun, 19 May�s 1919’da Gazi Mustafa Kemal Pa�a’n�n gelmesi 

ile ba�layan bir sürecin ba�lang�c�n� olu�turmaktad�r. Gerek do�an�n uyan���, gerekse ulusal 

uyan���n temelini olu�turmas� anlam�nda May�s ay�n�n önemi bu nedenle ilimizde oldukça fazlad�r. 

Tar�m �l Müdürlü�ü olarak biz de Samsun tar�m�nda bir uyan���n ba�lamas� ve süreklili�inin 

sa�lanmas� bak�m�ndan elimizden geleni yapmak durumunday�z. Her geçen gün önümüze koymu� 

oldu�umuz bu hedefe do�ru, emin ad�mlarla yürümekteyiz. Yap�lan çal��malar sonucunda gelecekte 

Samsun tar�m�nda alternatif ürünlerin yerle�mesine ba�l� olarak bilimsel düzeyde tar�msal üretim 

gerçekle�ecek, Çar�amba ve Bafra Ovas� ülkemiz tar�m�nda hak etti�i yeri alacakt�r. 

Bu vesileyle ulusal ba��ms�zl���m�z�n ba�lang�ç noktas�n� olu�turan 19 May�s Gençlik ve 

Spor Bayram�n�z� kutlar�m. Ülkemiz ve Samsun tar�m�n�n daha ça�da� ve üretken düzeye gelmesi 

dile�iyle... 

 
Sadullah K�RENC� 
Tar�m �l Müdürü 
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TARIMDA M�KOR�ZA KULLANIMI 
 

Dr. Ayhan AYDIN 
Alata Bahçe Kültürleri Ara�t�rma Enstitüsü 

Erdemli-Mersin 
 

Yak�n zamana kadar toprakta al�nabilirli�i 
yava� olan besin elementlerinin al�m�n�n yaln�zca 
bitki kökleri taraf�ndan sa�land��� san�l�yordu. 
Fakat son y�llarda yap�lan bilimsel ara�t�rmalar, 
bitki besin elementlerinin bitki köklerinin yan� 
s�ra ço�unlukla mikorizal mantar diye adland�r�lan 
ve te�hisi mikroskop alt�nda yap�lan, çok miktarda 
hif üreten mantar türleri taraf�ndan al�nd���n� 
ortaya koymu�tur. Mikoriza botanik olarak, toprak 
kökenli mantarlarla yüksek bitkilerin kökleri 
aras�nda kar��l�kl� yararlanmaya dayanan bir 
ili�kidir. Mikoriza bitki kökleri ile belirli mantar 
türleri aras�ndaki kar��l�kl� bir ya�am biçimi olarak 
da tan�mlanmaktad�r. Mikoriza kelimesi kök 
mantar� anlam�ndad�r ve iki farkl� olu�umun 
birle�erek bitkinin mantar�, mantar�n da bitkiyi 
besledi�i tek bir morfolojik organ olu�umunu 
tan�mlamaktad�r. 

Mikorizal mantar bitki kökünün korteksine 
yerle�tikten sonra korteks içine hiflerini salarak iç 
ortam�n bir parças� olmaktad�r. �çerde ve d��ar�da 
geli�en hifler d��ar�dan içeriye su ve besin maddesi, 
içerden d��ar�ya da karbon sa�lamaktad�rlar. 
Kar��l�kl� bu ortak ya�am do�as� gere�i çok aktif 
olup ekosistemde besin döngüsü ve bitki 
canl�l���n�n devam�n� sa�lamaktad�r. 

 
Mikorizan�n Bitki Beslenmesinde Önemi 
Mikorizal mantar, toprakta var olan sporlar� 

arac�l���yla ekosistemdeki bitkilerin yakla��k 
%95’inin köklerine infekte olmaktad�r. Mikorizal 
mantar çok miktarda hif üreterek bitki kök yüzey 
alan�n� artt�rmakta ve kökten çok uzak bölgelerdeki 
besin elementlerini söz konusu hifleri arac�l��� ile 
alabilmektedir. Mikorizan�n beslenme yönünden 
önemi, kökün etki alan� d���nda olup ula��lamayan 
besin maddelerinin, kökten geli�en mikoriza 
hiflerinin kökün uzant�s� gibi i�lev görerek topra�� 
sömürmesinden kaynaklanmaktad�r.  

Bitkilerin büyümesi ve ortamdaki besin 
elementlerinden yararlanmalar� mikorizal 
mantar�n bitki kökleri ile infeksiyonuna ba�l�d�r 
ve baz� bitkiler için ise mikorizal mantar "olmazsa 
olmaz" s�n�f�na girip ya�amlar� tamamen 
mikorizan�n var olu�una ba�l�d�r. Mikoriza 
olu�umu bitki büyümesi ve geli�mesi için son 
derece önemli olup, özellikle de kaba ve zay�f kök 
yap�s�na sahip bitki topluluklar� daha çok mikoriza 

ile infekte olan bitkilerdir. Orman a�açlar�, 
narenciye, çay�r-mera bitkileri ve tar�m� yap�lan 
baz� tarla ve bahçe bitkileri için mikoriza olmazsa 
olmaz s�n�f�na girmekte olup büyümeleri mutlak 
surette mikorizal mantar�n varl���na ba�l� 
olmaktad�r. 

 

 
 
Mikorizal mantar ile infekte olmam�� bitkiler 

kök bölgesinin 1 cm uza��ndaki fosfordan 
yararlanabildi�i halde, mikoriza ile infekte olmu� 
bitki kökleri hifleri arac�l��� ile kökten 11 cm 
uzaktaki fosforu alabilmektedir. Yap�lan 
ara�t�rmalar infekte olmu� ve olmam�� bitkilerin 
ayn� fosfor kayna��ndan beslendi�ini ancak 
mikorizal infeksiyonun büyüklü�ü veya etkinli�i 
kendisini çözünürlü�ü son derece az olan fosfor 
kaynaklar�n�n kullan�lmas�nda gösterdi�ini ortaya 
koymaktad�r. Mikorizan�n konukçu bitkiye 
sa�lad��� en önemli avantaj fosforun kristalize 
demir fosfat ve RNA gibi az çözünen ve az 
kullan�lan kaynaklardan sa�lamas�d�r. Kalkerli 
topraklarda mikorizal� köklerin yüksek 
karbondioksit üretim oranlar� çözünürlü�ü az olan 
kalsiyum fosfatlar�n çözünürlü�ünü artt�r�r ve 
böylece fosfor kazan�m etkinli�i artar.  

Kaba kök yap�s�na sahip olan baz� bitki 
türleri, örne�in meyve a�açlar�ndan �eftali, 
turunçgiller ve elma, sebzelerden kavun, patl�can 
ve biber mikoriza ile çok iyi infekte olmakta ve 
mikorizal infeksiyon eksikli�inde fosfor, çinko, 
bak�r, potasyum, kalsiyum ve azot noksanl��� 
göstermektedirler. Narenciye türleri yüksek fosfor 
uygulamas�na ra�men özellikle de ilk kök geli�imi 
döneminde �iddetli derecede mikorizaya 
ba��ml�l�k göstermektedir. 
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Mikorizan�n bitki geli�imi üzerindeki 
önemli etkisi üretti�i birim kuru madde ve birim 
kök uzunlu�u ba��na al�nan fosfor miktar� 
taraf�ndan belirlenmektedir. Rizosfer teknikleri 
kullan�larak yap�lan ölçümlerde mikorizal mantar 
ile infekte olmu� bitkilerin kald�rm�� olduklar� 
P’un %80’ninin; N’un %25’inin, K’un %10’unun, 
Zn’nun ve Cu’�n %60’�n�n mikoriza hifleri 
arac�l��� ile al�nd��� belirtilmektedir. Ayr�ca 
mikorizal infeksiyonunun Ca, Fe, Mn, Al ve B 
al�m�ndaki etkisi oldu�u bilinmektedir.  

Mikoriza mantarlar� farkl� ko�ullarda 
konukçu bitki için de�i�ik i�levler 
yapabilmektedirler. Baz� mikoriza mantarlar� bitki 
besin maddesi al�m�na yard�mc� olurken, baz�lar� 
ekstrem s�cakl�k ve kurakl�k dönemlerinde, bitki 
geli�mesinin belirli dönemlerinde veya izleyen 
durumlarda yararl� olabilmektedir. Mikoriza di�er 
organizmalara, a��r metal toksitesi ve toprak 
tuzlulu�u gibi çevre streslerine kar�� bitki 
kökünün korunmas�na yard�m etmektedir.  

Mikoriza mantarlar� toprak strüktürü ve 
nem depolanmas� gibi ekosistem özelliklerini 
dolayl� olarak etkilemektedir. Mikorizan�n d�� 
miselyumlar� sadece topra��n mikrobiyel 
aktivitesinin de�i�tirmez ayn� zamanda toprak 
faunas� için substrat temin eder. Hiflerin birbirine 
ba�lanmas� veya hücre d��� polisakkaritlerin 
üretilmesi suretiyle mikroagregatlar� daha stabil 
agregatlar haline dönü�türen mikoriza toprak 
strüktürünüde de�i�tirmektedir. Mikorizal 
kolonizasyon rizosfer mikroorganizmalar�n�n hem 
say�s�n� artt�rmakta hem de kompozisyonunu 
de�i�tirmektedir. 

 

 

Mikorizal mantar bitki hastal�k ve 
zararl�lar�na kar�� da bitkiyi hem iyi besleyerek 
korur ve hem de direkt rizosferde di�er 
mikroorganizmalarla mücadele ederek etkin 
duruma gelir. Mikorizal mantar ile inoküle edilen 
domates bitkisinin Fusarium oxysporum ve 
Pseudomanas syringae’ye kar�� direnci artmaktad�r. 

 
 Mikorizal mantar�n toprakta bulunu�u, 
bitki kökleri içindeki olu�umu ve aktivitesi toprak 
verimlili�ine, özellikle de ortam�n fosfor 
konsantrasyonuna ba�l� olarak de�i�mektedir 
Toprakta dü�ük fosfor içeri�i durumunda baz� 
bitkiler fosfordan daha iyi yararlanmak için 
mikorizal mantar ile adaptasyon mekanizmalar� 
geli�tirmi�lerdir. 

Mikorizal infeksiyon bitkinin kurakl��a kar�� 
dayan�kl�l���n� da art�rabilir. Bu art�� ya direkt hifler 
arac�l��� ile veya mikorizan�n bitki fizyolojisi ve 
morfolojisi üzerinde yapt��� de�i�ikliklerden 
kaynaklanan kök büyümesi veya k�lcal kök 
olu�umu ile ilgilidir. 

Etkin bir mikorizal inokülasyonun bitki 
geli�imi üzerine olan etkileri �unlard�r.: 

 Topraklar�n fosfor düzeyi yüksek oldu�u 
zaman mikorizal mantar aktivitesi azalmakta, 
kökler infekte edilememekte veya infeksiyon 
sa�lansa bile besin elementi al�m� 
gerçekle�memektedir. 

1- Bitki büyümesini art�r�r. 
2- Bitki besin elementleri ve su al�m�n� art�r�r. 
3- Kimyasal gübre kullan�m�na olan talebi azalt�r. 
4- Fumigasyon veya solarizasyon sonras� ekilen 

bitkilerin bodur kalmas�n� önler. 
Mikoriza ile infekte edilmi� bitkilerin fosfor 

al�m mekanizmas� üç kritere ba�l�d�r. Bunlar 
toprak, bitki ve mikoriza mantar�n�n kendisidir. Bu 
üç kriter aras�nda ciddi bir ili�ki mevcuttur.  

5- Bitki ekim performans�n� artt�r�r ve erken ç�k��� 
sa�lar. 

6- �a��rtma esnas�ndaki fide ölümünü azalt�r. Mikorizan�n fosfor al�m�n� artt�rmas�; bitki 
türüne, topra��n P içeri�ine ve mikoriza infeksiyon 
etkinli�ine ba�l�d�r. Bu da ço�unlukla bitki besin 
elementlerinin topraktaki düzeyine, mikorizan�n 
toprak ve iklim ortamlar�na adaptasyonuna ve ayn� 
zamanda mikoriza türünün etkinlik kabiliyetine 
ba�l� olarak de�i�mektedir. 

7- Meyve ve ürünlerin üniform olmas�n� sa�lar, 
8- Patojenlere kar�� bitkiyi korur. 
9- Hastal�kl� ve zay�f fide say�s�n� en aza indirir. 
10- Bitkinin hastal�k ve zararl�lara direncini art�r�r. 
11- Kurakl�k ve streslere kar�� bitki direncini art�r�r. 
12- Kirletilmi� ve dezenfekte edilmi� topraklar�n 

olumsuz etkilerini azaltabilir. 
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BAL ARISI KOLON�LER�NDE 
ARI SÜTÜ ÜRET�M� 

 
Dr. Ali KORKMAZ 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Ülkemiz yüksek oranda koloni varl��� ve 

geni� floraya sahip olmas�yla birlikte önemli bir 
ar�c�l�k potansiyeline sahiptir. Gezginci ar�c�l���n 
da geni� oranda yap�ld��� ülkemizde geleneksel 
ürün olan bala dayal� üretim yo�un bir �ekilde 
yap�lmaktad�r. Son y�llarda ar�c�lar�m�z, bal�n 
piyasa ko�ullar�nda yeterli getirisi olmad���ndan 
ve fiyat dalgalanmalar�ndan sürekli ve olumsuz 
etkiledi�inden yeni ürünlere yönelmi�lerdir. 
Ayr�ca bal hasad�n�n sezonun belli zamanlar�nda 
olmas� sebebiyle ar�c�lar�n gelirleri de sezonun 
sonunda olmakta, di�er zamanlarda gelir elde 
edilememektedir. Bu sebepten ar�c�l�k sektöründe 
yeni ürünlerin üretimine geçilmesiyle birlikte ülke 
ar�c�lar� sezon boyunca polen, ar� sütü gibi 
üretimlerde bulunup hemen pazara sunarak sezon 
boyunca sürekli bir gelir elde etmekte ve sezonu 
finanse edecek gelir kaynaklar�na sahip olmakta, 
ekonomiye de önemli oranda girdi sa�lamaktad�r. 

 
Ar� Sütünün Özellikleri 
Ar� sütü, larvalar�n k�sa bir süre ve ana 

ar�n�n devaml� beslenmesini sa�layan, i�çi ar�lar 
taraf�ndan meydana getirilen baldan çok daha 
yüksek besin de�erli, jöle k�vam�nda ve beyaz�ms� 
bir maddedir. Ayn� cinsiyette olmalar�na ra�men 
fizyolojik olarak tamamen farkl� yap�ya sahip olan 
ana ve i�çi ar�lar�n ortaya ç�kmas�na etki eden tek 
ve önemli faktör ar� sütüdür. Ar�sütünde %66.05 
su, %12.34 protein, %5.46 ya�, %12.49 �eker, 
%0.82 mineraller, %2.84 bilinmeyen maddeler 
bulunmaktad�r. Ayr�ca B, C ve D vitaminlerince 
de zengindir. Ar� sütü 10 HDA ad�nda pek çok 
bakteri ve fungusa kar�� antibiyotik etki gösteren 
bir madde içermektedir. 

 
Ar� Sütü Üretimini Etkileyen Faktörler 

1. Bal Ar�s�n�n Irk� 
Ar� sütü üretiminde kullan�lan kolonilerin 

�rk� ar� sütü üretimini etkileyen en önemli 
faktördür. Bu sebepten yavru üretme ve ar� sütü 
salg�lama yetene�i yüksek �rklarla çal��mak 
ba�ar�n�n temel ko�uludur. Ar� sütü üretimi için 
çal��acak olan ar�c�lar ar� sütü verimi yüksek olan 
�rklar� seçmeli veya bu ar� �rklar�n�n bulundu�u 
ar�l�klardan seçilen ana ar�lar kullan�larak 
yeti�tiricili�e ba�lanmal�d�r (Shibi, 1993). 

 
 
2. Güçlü Kolonilerin Kullan�lmas� 
Kuvvetli koloniler kullanmak yüksek 

oranda ar� sütü hasad�n�n ko�uludur. �ki anal� 
kolonide iki ana ar� da yumurta at�yor ve ayn� 
zamanda yeti�tiriliyorsa kolonide ar� sütü 
salg�lama yetene�i olan 10-20 gün ya�l� i�çi ar�lar 
h�zl� bir �ekilde geli�ir. Bu ar�lar ar� sütü 
salg�lama yetene�ine sahip oldu�undan ana ar� 
yeti�tirilecek kolonilerde bu ya�taki i�çi ar�lar�n 
say�s�n� art�rmak yönünde çal��mak 
gerekmektedir. 

 
3. Ar� Sütü Üretim ve Hasat Periyodu 
Ar� sütü üretimi yap�lan koloniler bu 

süreçte önemli ölçüde y�pran�rlar. Bu sebepten 
kolonilerin sürekli yeniden düzenlenmesi 
gerekmekte ve üretim periyodu uzad�kça bu 
olaylar daha dikkatli ve zaman�nda yap�lmal�d�r. 
Üretim sürecini kolonilerin yap�s� etkiledi�i gibi 
üretim yerinin iklim özellikleri de etkilemektedir. 
Güney Çin’de 7 ay, Kuzey Çin’de 4 ay ar� sütü 
üretimi yap�labilirken (Shibi, 1993) Çukurova 
Bölgesinde Nisan, May�s ve Haziran ay�nda ar� 
sütü üretimi yap�labilmekte, en uygun ise Nisan 
ve May�s ay�d�r (Öztürk ve Kumova, 1998). Ticari 
manada ar� sütü üretimi birkaç ay sürece�inden bu 
periyotlar� iyi düzenlemek gerekir. Ar� sütü hasad� 
larvan�n a��land��� andan itibaren 3. günde yap�l�r. 

 
4. Uyar�c� Besleme Yap�lmas� 
Ar� sütü üretiminin ba�lamas� ve 

süreklili�inin sa�lanmas� için ar� kolonilerine 
yeterli nektar ve polen kayna�� sa�lanmal�d�r. 
E�er çevrede yeterli besin yoksa ek besleme 
yap�lmal�d�r. Ana nektar ak�m� zaman�nda uyar�c� 
beslemeye gerek yoktur. Çevrede polen 
bulunmuyorsa polen ikame yemleri ile ek besleme 
yapmak gerekir. E�er nektar kayna�� bulunuyorsa 
uyar�c� olarak �eker �urubu ile koloniler yine 
beslenmelidir. 72 saat sonra ar� sütü toplanacaksa 
3 gün boyunca günde 2 kere her seferinde 200-
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500 g �eker �urubu ile besleme yap�lmas� i�çi 
ar�lar�n ar� sütü salg�lamas�n� uyaracakt�r (Shibi, 
1993). Öztürk ve Kumova (1998) Çukurova 
ko�ullar�ndaki bir çal��mada kek+�urup veya 
kekle yap�lan beslemelerle besleme yap�lmayan 
kolonilere göre yüksük ve koloni ba��na önemli 
oranda ar� sütü art��� sa�land���n� bildirmi�lerdir. 
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5. Uygun Ya�ta Larvan�n Kullan�lmas� 
Ar� sütü üretimi için a��lanan larvan�n ya�� 

uygun oldu�unda petek gözünde en fazla miktarda 
ar� sütü birikmesini sa�lar. Daha ya�l� larvalar�n 
oldu�u gözlerde ise larvalar�n besini 
tüketmesinden dolay� daha az ar� sütü bulunur. 
Larva çok genç ise ilk günde bir gözdeki ar� sütü 
miktar� en üst düzeye eri�mez. 48 saat sonra hasat 
edilecekse 48 saat ya�l�, 72 saat sonra hasat 
edilecekse 18-24 saat ya�l� larva a��lanmal�d�r. 

 

 
 
6. Koloni Ba��na Ana Ar� Yüksük Say�s� 
Koloni ba��na ar� sütü miktar� koloni 

büyüklü�üne, iklime, besleme �ekline ve genotipe 
ba�l� olarak de�i�mekle birlikte kolonide bulunan 
i�çi ar� say�s� gerek yüksük ba��na gerekse koloni 
ba��na üretilecek olan ar� sütü miktar�n� önemli 
ölçüde etkilemektedir. Koloni ba��na larva say�s� 
artt�kça yüksük ba��na dü�en ar� sütünde de dü�me 
olmaktad�r. Larva transferi yap�lan kolonilere bir 
defada 30-45, en fazla 60 transferin yap�lmas� 
gerekmektedir (Kaftano�lu ve ark., 1992). 
Transfer say�s� bir koloninin yeti�tirebilece�i ana 
ar� miktar�na ba�l� ve a��lanan larva say�s� artt�kça 
koloninin üretti�i toplam ar� sütünde artma 
olmakta, yüksük say�s�n�n artmas�yla yüksük 
ba��na ar� sütü miktar�nda dü�me olmaktad�r. 

 
7. Gölgeleme ve Su Gereksinimi 
Ar� sütü üretiminin yap�ld��� aylarda hava 

s�cakl��� gittikçe artt���ndan ana ar�n�n b�rakt��� 
yumurta say�s� ile salg�lanacak ar� sütü miktar�nda 
önemli ölçüde azalmalar olacakt�r. Bu da ar� sütü 
üretimini do�rudan etkileyece�inden kovanlar 

a�açlar�n alt�na konulmal� veya giri� deli�inde 
havaland�rmay� sa�layacak önlemler al�nmal�, 
kolonilere su sa�lanmal�d�r (Shibi, 1993). 

 
8. Besleyici Ar�lar�n Ya�� 
Ar� sütü salg�layan i�çi ar�lar genellikle 10-

20 günlük ya�tad�rlar. Bu ya�ta olmayan i�çi 
ar�lar�n salg�lad��� ar� sütünde miktar ve kalite 
yönünden önemli dü�meler görülmektedir. Shibi 
ve ark, (1993a) ayn� ya�taki besleyici ar�lar� bir 
araya getirerek yapt�klar� bir çal��mada 8 günlük 
i�çi ar�lar�n bulundu�u kolonilerin dü�ük ar� sütü 
üretimine sahip olduklar� ve bu ar�lar�n salg�lad��� 
ar� sütünün ekonomik bir de�erinin olmad��� 
sonucuna varm��lard�r. 8 günden ya�l� ar�larla 
yap�lan yeti�tiricilikte yüksük ba��na ar� sütü 
miktar� önemli oranda artmakta, 16-17 günlük 
ya�ta en üst düzeye ula�makta, izleyen günlerde 
azalmaktad�r. Bu sebepten 11-21 gün ya�l� 
besleyici ar�lar kullan�ld���nda miktar ve kalite en 
üst düzeyde olmaktad�r (Shibi ve ark, 1993b). 

 

Sonuç 
Ar� sütü üretimi yo�un ilgi ve emek isteyen 

bir faaliyet olup e�itim ve ekonomik düzeyin 
geli�mesine paralel olarak ülkemiz ar�c�l���n�n 
gündemine de girmi�tir. Ar� sütü üretimi pek çok 
faktör taraf�ndan etkilendi�inden ar�c�lar�m�z�n 
yapt�klar� i�in bilincine vararak bu üretimi 
etkileyen faktörlerin olumsuz etkisini azaltacak 
üretimi art�r�c� tedbirleri almalar� gerekmektedir. 
Bu sebepten ar�c�lar�n ar� sütü üretimi için önce alt 
yap�lar�n� tamamlamalar� yerinde olacakt�r. 
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YAZ SEBZELER�N�N KRALI : 
KARPUZ 

 
Veysel ARAS 

Alata Bahçe Kültürleri Ara�t�rma Enstitüsü 
Erdemli- MERS�N 

 
Sinem SERBEST 

Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü 
ADANA 

 
Karpuz ülkemizde ekonomik de�eri 

oldukça fazla olan bir sebzedir. Türkiye 3.9 
milyon tonluk karpuz üretim miktar�yla Dünyada 
Çin’den sonra ikinci s�rada yer almaktad�r. 
Türkiye karpuz üretimi bölgelere göre ya aç�kta 
ya da örtüalt�nda (özellikle alçak tüneller alt�nda) 
yap�lmaktad�r. Örtüalt� karpuz üretiminin büyük 
k�sm� Çukurova Bölgesinde; aç�kta karpuz üretimi 
a��rl�kl� olarak Güneydo�u Anadolu, Trakya ve 
Akdeniz Bölgelerinde yap�lmaktad�r. 

 
Besin içeri�i ve insan sa�l��� için önemi 
100 g karpuzda 26 kalori, 0.62 g protein, 

6.4 g karbonhidrat ve 0.2 g ya� bulunur. 
Vitaminler aç�s�ndan da çok zengindir; 600 IU A, 
0.05 mg B1, 0.06 B2 ve 0.02 mg B5 vitaminlerini 
ihtiva eder. Ayr�ca 10 mg K, 8 mg Mg, 7 mg Ca 
ve 0.5 mg Fe içerir. Zengin içeri�i ile insan sa�l��� 
için çok büyük bir öneme sahiptir. Karpuzun �eker 
içeri�inin ço�unu glikoz olu�turmas� bak�m�ndan 
kana çabuk kar���r, ayr�ca i�tah aç�c�, serinletici, 
göz a�r�lar�, mide rahats�zl�klar�, balgam 
söktürme, a��z kokusu ve ba� a�r�lar�n� giderme 
bak�m�ndan önemli bir sebzedir. 

 

Botanik Özellikleri 
Tek y�ll�kt�r ve yerde sürünerek geli�ir. 

Tohum ekiminden sonra bitkiler ilk ba�ta iki 
kotiledon yapra��n� toprak yüzeyine ç�kar�r. Önce 
kaz�k kök, daha sonrada saçak kök geli�imi ba�lar.  

Köklerin; %40-60’� topra��n 10-30 cm 
toprak derinli�inde, %20-30’u topra��n 50-60 cm 
toprak derinli�inde, %5-10’u topra��n 100-150 cm 
toprak derinli�inde yer al�r. Gövde yay�larak 
geli�ir, merkezden etrafa do�ru 2-4 m aras�nda 
yay�labilir. Ana gövde kendi haline b�rak�l�nca ve 
boyu 80-100 cm olunca dipten 4-5 adet yan 
sürgün geli�ir. Çiçek olu�umu ana gövde üzerinde 
6-8. bo�uma kadar çiçek yoktur. 6. yapraktan 
itibaren ilk ba�ta erkek, daha sonrada di�i veya 
erdi�i çiçekler olu�ur. Tohumlar� ortalama 5 y�l 
canl�l�klar�n� sürdürebilirler. Karpuzda kalite 
aç�s�ndan 5-6 kg ve az çekirdekli olmas� istenir.  

 
 
�klim �stekleri 
S�caklar� en fazla seven, dü�ük 

s�cakl�klardan en fazla etkilenen sebze türüdür. 
Yeti�tiricili�i minimum 10-12oC’nin alt�nda 
k�s�tlan�r. Hava s�cakl��� 10oC’nin üstüne 
ç�kmadan fide dikimi veya tohum ekimi 
yap�lmamal�d�r. Tohum ekimi için toprak 
s�cakl���n�n 15oC’ye ula�mas� beklenmelidir. 
12oC’nin alt�nda çimlenme olmaz. Yüksek 
s�cakl�ktan fazla etkilenmez çünkü bir çöl 
bitkisidir. Optimum s�cakl�k iste�i 27-30oC’dir, 
fakat 35-45oC’de zararlanmadan yeti�tirilebilir. 
Daha yüksek s�cakl�klarda ba�ta ilk meyve 
dökümleri, daha ileriki a�amalarda yapraklarda ve 
meyvede güne� yan�kl�klar� gibi zararlanmalar 
olu�abilmektedir.  

Nem bak�m�ndan pek seçici de�ildir. 
Yüksek veya dü�ük nemde zararlanmadan 
yeti�tirilebilir. Kavun kadar hassas de�ildir, ancak 
nemin %95’in üzerine ç�kmas� durumunda 
mantarsal hastal�klar�n yay�lmas�,  özellikle 
antraknoz, botrytis gibi hastal�klar�n artmas� söz 
konusudur. 

I���a ba��ml� bir tür de�ildir (nötr gün 
bitkisidir), ancak ���ktan ho�lan�r. I��klanman�n 
önemli etkisi çiçeklenme üzerinedir. Kavunda 
oldu�u gibi k�sa gün ko�ullar�nda di�i çiçek 
olu�umu, uzun gün ko�ullar�nda erkek çiçek 
olu�umu artar. Bir bitkide 50’ye yak�n çiçek 
olu�ur ve bitki bunlardan en fazla 3 tanesini 
besleyebilir. 

 
Toprak �stekleri 
A��r toprak ko�ullar�ndan ho�lanmaz. 

Kumlu-t�nl� topraklardan ho�lan�r, e�er toprak 
kumlu ise gübrelemeyle (özellikle hayvan 
gübresi) ile �slah edilebilir. Karpuz yeti�tirilecek 
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bir toprakta organik maddenin minimum %5, 
PH’s�n�n yüksek olmamas� (PH=5,5-6) ve toprak 
tuzlulu�unun dü�ük olmas� istenir. 

Fosforun tamam� taban gübresi �eklinde, 
Azot ve Potasyumun 1/3 ünü fosforla birlikte, 1/3 
ünü ilk çapada (ilk di�i çiçe�i görme a�amas�), 1/3 
ünü de ilk çapadan yakla��k 1 ay sonra (elma 
büyüklü�üne ula��nca) verilir. 
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Toprak profilinin 1 m den daha derin 
olmas� ve taban suyunun da 1 m den daha a�a��da 
olmas� gereklidir. Tohum çimlenmesi toprak 
s�cakl���ndan etkilenmektedir. 15oC toprak 
s�cakl���nda 15 günde, 20oC’de 5 günde, 30oC’de 
1-2 günde çimlenme olur. 

Geni� alanlarda en pratik sulama, 
ya�murlama sulamad�r. Karpuz ya�murlama 
sulamaya çok iyi yan�t verir. Sulama tohum 
ekiminden ilk çiçeklenmeye kadar sulama artar , 
olgunla�ma döneminde su tüketimi azal�r. Derim 
a�amas�nda sulama yap�lmaz, çünkü çatlamalara 
neden olunur. Sera yeti�tiricili�inde damla veya 
yüzey sulama yöntemi uygulanabilir. 

 
Yeti�tirme Tekni�i 
Aç�kta geni� araziye elle veya mibzerle 

s�raya ekim yap�labildi�i gibi, su s�k�nt�s� olan 
yerlerde ocak usulü ekim daha avantajl�d�r. Fide 
ile yeti�tiricilik ise as�l olarak erkencilikte 
kullan�l�r. Tohumlar 2 gün önceden 25-30 oC de 
ön çimlendirme yap�p sonra tohum ekimi yapmak 
8-10 günlük bir erkencilik sa�layacakt�r.  

 

 

Genel olarak örtüalt� karpuz üretimimizin 
%95’ ini Çukurova Bölgesi sa�lamaktad�r. 
Buradaki yeti�tiricilikte alçak tüneller �eklinde 
yap�lmaktad�r. Aç�kta yeti�tiricilikte sulamas�z 
ocak usulü tohum ekiminde dekara 300 gr tohum 
kullan�lmaktad�r. Tohum ekiminde pnömatik 
mibzer kullan�lmas� durumunda ise bu oran 100 
gr/dekara dü�mektedir. Tohum ç�k��lar� olduktan 
sonra en iyi geli�en 1-2 tanesi b�rak�l�r, gerisi 
kesilerek seyreltilir. 

Karpuz geli�iminde su gereksinimi 
 
Karpuz bitkisi budamaya iyi yan�t vermez. 

Tozlanma ve döllenme ar�larla olmaktad�r. Erken 
ilkbahar döneminde malçlama yap�lmas� 
durumunda %98’e varan verim art��� sa�lanabilir. 

Arazi sonbaharda derin bir sürüm yap�l�r. 
Orta-derin i�lemeden önce taban gübrelemesi 
yap�l�r. Ekim-dikimden 15 gün önce 15-20 cm 
derinlikte i�lenir. Fide ile yeti�tiricilik yap�l�yorsa 
fide dikilecek çukurlara organik gübre at�l�r, yada 
s�raya ekimde s�ra üzerilerine organik gübre 
uygulamas� yap�labilir. Aral�k ve mesafeler, 
yeti�tiricili�in sulu olup olmamas�na göre de�i�im 
gösterir. S�ra aras� 1.5- 3.5 m, s�ra üzeri 0.5-1 m 
�eklinde ekim-dikim yap�labilir. 

 
Hastal�k ve zararl�lar  
Fizyolojik hastal�klar; Güne� yan�kl���, 

meyve çatlamas� ve meyve dökümleri. 
Fungal hastal�klar; Fusarium, antraknoz, 

külleme ve mildiyö. 
Virüsler; H�yar mozaik virüsü, karpuz 

mozaik virüsü ve Zuccini sar� mozaik virüsü 
Aç�kta yeti�tiricilikte dekara 800-1000 

bitki, tünelde yeti�tiricilikte dekara 800-1250 
bitki, serada yeti�tiricilikte dekara 800-1000 bitki 
(yerde), serada yeti�tiricilikte dekara 2000-3000 
bitki (ask�da) dü�mektedir. Çift s�ral� yeti�tiricilik 
serada yap�lmakta ve çift s�ra aras� 1 m, s�ra aras� 
0.5 m, s�ra üzeri 0.5 m olacak �ekilde dikim 
yap�labilir. Buradaki yeti�tiricilikte meyve a��rl��� 
2 kg ve üzeri olan çe�itlerde meyveler fileye 
al�n�r, ya da belli bir büyüklü�e ula��nca yere 
indirilir. Organik gübre 5-10 ton/da verilmelidir. 

Zararl�lar ; K�rm�z� örümce, nematodlar, 
beyaz sinek ve yaprak galeri sine�i 

 
Hasad ve Muhafaza 
Hasad zaman�, meyve kabuk rengi 

parlakla��r, meyve sap�ndaki tüyler dökülür, 
meyvenin sapa ba�land��� yerdeki kulakç�k ve 
sülük kurur, meyve üzerine dokunuldu�unda 
damarlar belirgin hale gelir ve meyveye vurulunca 
tok bir ses gelir. Derimden sonra normal 
ko�ullarda 20-60 gün saklanabilir. Daha fazla 
muhafaza edilirse kofla�ma ve sulanma meydana 
gelir. �deal olarak +4oC’de %60-70 oransal nemde 
3-4 ay muhafaza edilebilir. 

 

Toprak analizine göre verilecek gübre miktarlar� 
 N P2O5 K2O 

Aç�kta 15-18 kg/da 20 kg/da 15-18 kg/da 
Serada 18-20 kg/da 25 kg/da 18-20 kg/da 
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AVRUPA B�RL��� VE 
TÜRK�YE’DE ORGAN�K TARIM 

 
Dr. Semiha GÜLER 

Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü 
 
1. Giri� 
Teknolojik geli�melere paralel olarak 

tar�mda yo�un girdi kullan�m� verimde art��a 
neden olmas�na kar��n, insan ve çevre sa�l���n� da 
olumsuz etkilemi�tir. Bu olumsuz etki 1972 
y�l�nda düzenlenen Stockholm Çevre 
Konferans�’nda ele al�nm�� ve bu geli�me üzerine 
ayn� y�l organik tar�m çal��malar�n� uluslararas� 
düzeyde organize edecek “Uluslararas� Organik 
Tar�m Hareketleri Federasyonu (IFOAM)” 
kurulmu�tur. Üç k�tadan be� kurucu organizasyon 
taraf�ndan kurulan IFOAM organik tar�m�n temel 
standartlar�n� belirlemi� ve uygulamaya 
koymu�tur (6). Bugün bu kurulu�a 140 ülkeden 
750’den fazla kurulu� üyedir (2). Ülkemizde ise 
bu konudaki öncülü�ü merkezi �zmir’de olan 
Ekolojik Tar�m Organizasyonu (ETO) 
yapmaktad�r. Ülkemizde organik tar�m 1980’li 
y�llar�n ba��nda geleneksel ihraç ürünlerimizden 
üzüm ve incirin ekolojik olarak talep edilmesi ile 
ba�lam��t�r. Üretim yabanc� firmalar taraf�ndan 
sözle�meli olarak yap�lmakta olup, hemen hemen 
tamam� ihraç edilmektedir. �ç tüketim 
önemsenmeyecek düzeydedir. 2000 y�l� resmi 
olmayan rakamlar�na göre yakla��k 16.000 çiftçi 
ailesi taraf�ndan 60.000 ha alanda 90 çe�it üründe 
200.000 ton organik ürün ve 80.000 adet organik 
fidan üretilmi�tir. Ayr�ca organik ürün i�leyen, 
paketleyen ve pazarlayan 200’ün üzerinde firma 
mevcut olup, bu say�ya her gün bir yenisi 
eklenmektedir (4).  

 
2. Organik Tar�m Alanlar� 
Günümüzde organik tar�m dünyada hemen 

hemen tüm ülkelerde uygulanmakta ve bu konuda 
faaliyet gösteren çiftlik ve i�letmelerin say�s� her 
geçen gün artmaktad�r. 1999 y�l� verilerine göre 
organik tar�m yap�lan alan�n 15.8 milyon hektar 
oldu�u tahmin edilmektedir. Avrupa Birli�i (AB) 
3.8 milyon hektar ile Okyanusya’n�n (7.6 milyon 
ha) ard�ndan ikinci s�rada yer almaktad�r. Bunu 
Latin Amerika (3.2 milyon ha), Kuzey Amerika 
(1.1 milyon ha), Asya (0.05 milyon ha) ve Afrika 
(0.02 milyon ha) izlemektedir (5). 

AB’de sertifikal� organik üretim yap�lan ve 
geçi� sürecinde olan alan 1993’de 0.7 milyon ha 
iken, bu alan 1999’da 3,3 milyon ha’a 
yükselmi�tir. Bu miktar AB’nin kullan�lan tar�m 

arazilerinin %2.6’s�n� olu�turmaktad�r. 1999’da 
�talya 1 milyon ha ile en geni� organik üretim 
yap�lan alana sahip olan ülke olup, bunu Almanya 
(0.45 milyon ha), �ngiltere (0.4 milyon ha), 
�spanya (0.35 milyon ha) ve Avusturya (0.30 
milyon ha) izlemektedir. 1998 rakamlar� ile 
kar��la�t�r�ld���nda 1999’da en büyük art�� 
Danimarka (+%1.8), �talya (+%1.2), �sveç 
(+%0.9) ve �ngiltere (+%0.7)’de olmu�tur. Avrupa 
Birli�ine üyelik aç�s�ndan geçi� sürecinde olan 
ülkelerden sadece Çek Cumhuriyeti ve 
Slovakya’n�n organik üretim yap�lan ve geçi� 
sürecinde olan arazilerinin Avrupa Birli�i Toplam 
Tar�m Arazisi içindeki pay� %1’in üzerindedir 
(s�ras�yla %3.2 ve %2.5). 

AB ülkeleri 1999 y�l�nda toplam tar�m 
arazilerinin %2.6’s�n� organik tar�ma ay�r�rken, bu 
miktar Türkiye’de %0.16’d�r. Ülkemizde organik 
tar�ma ayr�lan alan çok az gibi görülmesine kar��n 
bu miktar h�zla artmaktad�r. Organik tar�m alan� 
1990 y�l�nda 1037 ha iken, bu rakam 1999 y�l�nda 
44.552 ha’a yükselmi�tir. AB’de oran�n yüksek 
olmas�n�n bir nedeni de verilen orana çay�r-mera 
alanlar�n�n da dahil edilmesidir.  

 

 
3. Organik Tar�m ��letmeleri 
AB ülkelerinde sertifikal� organik üretim 

yap�lan ve geçi� sürecinde olan i�letme say�s� 
1993’de 29.000 iken, 1999’da bu say� 120.000 
olmu�tur ki bu say� toplam i�letmelerin %1.7’sidir 
(5). Organik tar�m i�letmeleri normal i�letmelere 
göre daha geni� alana sahiptir (27 ha’a kar��l�k 18 
ha). Organik tar�m i�letmeleri normal i�letmelerle 
kar��la�t�r�ld���nda Portekiz’de 5 kat, �rlanda’da 
2.5 kat ve �talya’da ise 2 kat daha geni� alana 
sahiptir. Buna kar��l�k bu özellik aç�s�ndan 
i�letmeler aras�ndaki farkl�l�k Avusturya, 
Finlandiya, �sveç ve Danimarka gibi ülkelerde 
önemsenmeyecek düzeydedir. 1999 verilerine 
göre �talya en fazla organik tar�m i�letmesine 
sahip olup (50.000 adet, %50), bunu Avusturya 
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(20.000 adet), �spanya (12.000 adet) ve Almanya 
(10.000 adet) takip etmektedir (5). 

Türkiye’de organik tar�m alanlar�nda 
görülen art��a paralel olarak bu konu ile ilgilenen 
üretici ve i�letme say�s� da her geçen gün 
artmaktad�r. 1990 y�l�nda üretici say�s� 313 iken, 
1999’da 12435 olmu�tur. Ekolojik üretim yapan 
i�letmelerin toplam i�letme içindeki pay� 
%0.3’dür (1). Organik tar�m i�letmeleri ba��na 
dü�en arazi miktar� yönünden de�erlendirme 
yap�ld���nda AB ülkeleri ile Türkiye aras�nda çok 
önemli farkl�l�k oldu�u görülmektedir. Türkiye’de 
i�letme ba��na dü�en arazi miktar� 3.6 ha iken, bu 
miktar Almanya’da 45 ha, �spanya’da 29 ha, 
�talya’da 20 ha ve Avusturya’da ise 15 ha’d�r. 
Bunda AB’nin üye ülkelere bu konuda vermi� 
oldu�u deste�in etkili oldu�u ku�kusuzdur. 

 

 
 
4. Organik Tar�mda Ürün Da��l�m� 
1998’de AB ülkelerinde sertifikal� organik 

ve geçi� döneminde olan arazi miktar� 2.7 milyon 
ha olup, bunun 1.4 milyon ha’� çay�r mer’a ve 
yem bitkileri, 0.57 milyon ha’� tarla bitkileri ve 
0.33 milyon ha’� ise bahçe bitkilerine ayr�lm��t�r 
(5). Di�er bir ifade ile çay�r- mera ve yem bitkileri 
%52, tarla bitkileri %21, bahçe bitkileri %12 ve 
di�er ürünler ise %15’lik k�sm� olu�turmaktad�r. 
0.57 milyon hektarl�k tarla bitkileri alan�n�n 0.18 
milyon ha’� �talya, 0.14 milyon ha’� Almanya ve 
0.06 milyon ha’� ise Avusturya’ya aittir. Tah�llar 
tarla bitkilerinin %83’nü, ya�l� tohumlar %7, 
baklagiller %7 ve yumru bitkiler ise %2’ni 
olu�turmaktad�r (5). 1.4 milyon hektar organik 
çay�r-mera ve yem bitkilerinin 0.35 milyon ha’� 
�talya, 0.23 milyon ha’� Avusturya, 0.22 milyon 
ha’� Almanya ve 0.18 milyon ha’� ise �ngiltere’ye 
aittir. 0.33 milyon hektar organik bahçe 
bitkilerinin %85’inden fazlas�n� meyveler 
olu�turmaktad�r. Bunun 0.16 milyon ha’� 
�talya’ya, 0.11 milyon ha’� ise �spanya’ya aittir. 

Ülkemizde ise 1999 y�l� verilerine göre 
organik üretimin %61’ni kuru ve kurutulmu� 
meyve, %21’ni tarla bitkileri, %5’ni ya� meyve, 
%2’ni sebze, %2’ni üzümsü meyveler, %2’ni t�bbi 
bitkiler ve %7’sini ise di�er ürünler 
olu�turmaktad�r. Organik tar�m üretim alanlar�n�n 
ise %52’si kuru ve kurutulmu� meyve, %24’ü 
tarla bitkileri, %4’ü ya� meyve, %1’i sebze, %1’i 
üzümsü meyveler, %9’u  t�bbi bitkiler ve %9’u ise 
di�er ürünlere ayr�lm��t�r (3). AB’de en fazla 
üretim alan�n� çay�r-mera ve yem bitkileri 
olu�turmaktad�r. Bu da organik hayvansal 
ürünlerin fazlal���n�n bir göstergesi olarak 
de�erlendirilebilir. Ülkemizde ise organik 
hayvansal üretim henüz istenen düzeyde 
olmamas�na kar��n, özel sektörde bu konu ile ilgili  
ümit verici geli�meler ya�anmaktad�r. 

 
5. Organik Hayvanc�l�k 
1998 y�l� verilerine göre AB ülkelerinde 

sertifikal� süt s���rlar�n�n say�s� 280.000 ba� olup, 
toplam sürünün %1.3’nü olu�turmaktad�r. Üç üye 
ülke önemli paya sahiptir. Bunlar; Avusturya 
(%14.2), Danimarka (%7.4) ve �sveç’tir (%4.6). 
Danimarka 1993’de 8272 sertifikal� ine�e sahip 
iken bu say� 1998’de 50.000 ba�a yükselmi�tir. 
Hollanda ise 1994’de 4034 sertifikal� ine�e sahip 
iken 1998’de bu say� 9541 ba�a yükselmi�tir (5). 

1998 y�l�nda sertifikal� süt üretimi 1.1 
milyon ton olup, toplam süt üretiminin %1.2’sini 
olu�turmaktad�r. Hayvan say�s�nda oldu�u gibi üç 
ülke süt üretiminde önemli paya sahiptir. Bu 
ülkeler Avusturya (%14.4), Danimarka (%3.8) ve 
�sveç’tir (%3.0). Danimarka’n�n sertifikal� organik 
süt üretimi 1993’de 33.000 ton iken, bu miktar 
1998’de 169.000 tona yükselmi�tir. 1998’de 
sertifikal� di�er s���rlar�n (ço�unlu�u süt danas�) 
say�s� yar�m milyonun üzerinde olup, toplam 
sürünün %0.65’ni olu�turmaktad�r. Avusturya 
topluluk içinde %11.6 ile en fazla paya sahip olup, 
bunu %2.8 ile Danimarka ve %1 ile Almanya 
izlemektedir. 

AB’de 1998 y�l�nda sertifikal� kümes 
hayvan� say�s� 7 milyonun üzerinde olup, en 
büyük pay 4.6 milyon ile Fransa’ya aittir. Sadece 
4 ülke sertifikal� kümes hayvan� say�s� 
bak�m�ndan önemli paya sahiptir. Bunlar; 
Avusturya (%0.71), Fransa (%5), Danimarka (%5) 
ve �sveç (%0.4)’tir. 

AB sertifikal� koyun ve keçi say�s� yine 
1998 y�l� verilerine göre 0.4 milyon ba� olup, 
toplam sürünün %0.4’nü olu�turmaktad�r. Bu 
dü�ük oran, �spanya’n�n çok dü�ük paya sahip 
olmas� (%0.001’den az), �rlanda ve �talya’ya ait 
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verilerin olmamas�ndan kaynaklanmaktad�r. 
360.000 sertifikal� koyunun %29’u Avusturya, 
%27’si Danimarka ve %14’ü �sveç’e aittir. 50.000 
sertifikal� keçinin %34’ü Avusturya, %23’ü �sveç 
ve %20’si Danimarka’ya aittir. Yüzde 5’in 
üzerinde sertifikal� koyun ve keçiye sahip olan 
dört ülke vard�r. Bunlar: Avusturya (%29), 
Danimarka (%13), �sveç (%12) ve Finlandiya 
(%6)’d�r. 

 
6. Organik Ürünlerin Pazarlanmas� 
 
6.1. Organik Ürün ��leyen ��letmeler 
1998 y�l�nda organik ürün i�leyen i�letme 

say�s� 11.000’in üzerinde olup, bir önceki y�lla 
k�yasland���nda %50’nin üzerinde art�� oldu�u 
görülmektedir (5). Organik ürün i�leyen i�letmeler 
küçük aile i�letmeleri ve büyük i�letmeleri içine 
alan geni� bir yelpazedir. Fransa, Almanya ve 
�talya en fazla ürün i�leyen i�letmeye sahip olan 
ülkelerdir. Türkiye’de ise 2001 y�l� verilerine göre 
organik ürün i�leyen, depolayan, ambalajlayan, 
ta��yan ve pazarlayan olmak üzere 200 i�letme 
bulunmaktad�r (4). 

 

 
 

6.2. Organik Ürünlerin Perakende Sat��� 
1997 y�l�nda AB organik ürün pazar� 6 

milyar euroya ula�m��t�r. Almanya 2 milyar euro 
ile en büyük pazara sahip olup, bunu �talya (1 
milyar euro) ve Fransa (0.8 milyar euro) 
izlemektedir. 1997 rakamlar�na göre Danimarka, 
Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi baz� AB 
ülkelerinde organik ürünlerin toplam g�da ürünleri 

sat��� içindeki pay� %1’in üzerindedir. Baz� 
ürünlerde bu oran toplam pazar�n %5’ine 
ula�m��t�r. Organik ürünlerin pazarlanmas�nda 
bireysel pazarlama kanallar�n�n önemi üye ülkeler 
aras�nda farkl�l�k göstermektedir. �talya, Hollanda, 
Belçika, Almanya, Yunanistan ve �spanya gibi 
ülkelerde do�rudan veya özel marketlerde 
pazarlama organik sektörde ço�unlu�u 
olu�turmaktad�r. �sveç, Danimarka, Finlandiya, 
�ngiltere ve Avusturya’da sat��lar�n ço�u 
süpermarketlerde olmaktad�r. Ülkemizde organik 
tar�m üretimi ço�unlukla sözle�meli üretim 
�eklinde olup, yabanc� ve yerli firmalar kanal�yla 
ihraç edilmektedir. �ç pazar önemsenmeyecek 
düzeydedir. D�� sat�mda ana pazar %61’lik payla 
Almanya’d�r. ABD %15 ile ikinci s�rada yer 
almaktad�r. Di�er ülkeler ise %5’lik payla 
�ngiltere, %4’lük payla Danimarka ve Fransa, 
%3’lük payla �sveç, Hollanda ve �sviçre’dir (2). 

 
6.3. Organik Ürün Fiyatlar� 
Organik ürünlerin fiyatlar� ile ilgili çok az 

bilgi olmas�na kar��n, tüm organik ürünlerin 
geleneksel ürünlere göre daha yüksek fiyatla 
sat�ld��� bilinmektedir. Süt gibi baz� ürünlerde 
fiyat normal ürün fiyat� üzerine prim ilavesiyle 
olu�turulmaktad�r. Di�er ürünlerde örne�in 
bu�dayda anla�mal� fiyat üzerinden 
yap�lmaktad�r. Bu durumda organik ürünün fiyat� 
konvansiyonel ürünün fiyat�ndan dü�ük 
olabilmekte, fiyatlar dalgalanma gösterebilmekte, 
fakat bu dalgalanma i�lenmi� ürünlerde daha az 
olmaktad�r. �rlanda’l� organik tar�m üreticileri 
%23 prim almaktad�r. Fransa’da ise perakende 
organik ürün fiyatlar�na verilen prim ürünün 
pazarlan�� �ekline göre de�i�iklik göstermektedir. 
Örne�in marketlerde fiyat farkl�l�klar� %10-50 
aras�ndad�r. �sveç’te ise yumurta ve domuz eti 
hariç hayvansal ürünlere verilen primler dü�ük 
olmas�na kar��n, tar�msal ürünlere verilen prim 
%50’nin üzerindedir (5).Tüketicinin kar�� kar��ya 
kald��� yüksek fiyat ürünün i�lenmesi ve 
da��t�m�ndan kaynaklanmaktad�r. Bunda en büyük 
etken i�lenen ve pazarlanan ürün miktar�n�n az 
olmas�d�r. �lerde üretimin artmas� ile bu sorun 
kendili�inden a��lacakt�r. Ülkemizde ise pazar 
fiyat�n�n olu�mas�nda iki-üç y�ll�k geçi� dönemi 
%3-7, ekolojik ürün primi %5-25, teknik girdi 
deste�i %2-3, dan��manl�k ve kontrol-
sertifikasyon %5-10 ve hasat sonras� i�lemleri 
(depolama, ta��ma vb) ise %5-10’luk ek maliyet 
yaratmaktad�r (2). 

7. Organik Tar�m� Destekleyici Politikalar  
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AB ülkeleri ve Türkiye organik tar�m 
aç�s�ndan kar��la�t�r�ld���nda aralar�nda büyük 
farkl�l�klar oldu�u görülmektedir. Bununla birlikte 
Türkiye’de bu konuda devlet ve özel sektörde 
ya�anan geli�meler ilerisi için ümit vericidir. 
Ülkemizde organik tar�m�n istenen düzeyde ve 
h�zda geli�mesi için yap�lmas� gerekenleri �u 
�ekilde s�ralayabiliriz: 

Avrupa Birli�i 1991’de yay�nlanan 2092/91 
nolu yönetmelikle organik tar�m�n kurallar�n� 
belirlemi� ve çerçevesini çizmi�tir. Bu 
yönetmeli�in hayvansal ürünleri ve i�lenmi� 
ürünleri kapsamamas� nedeni ile 1999 y�l�nda 
1804/99 nolu yönetmelik ç�kar�lm��t�r. Yeni 
yönetmelik 24 A�ustos 2000’de yürürlü�e 
girmi�tir. Organik tar�mla u�ra�an üreticilere 
yap�lacak ödemeler tar�m-çevre tedbirleri 
çerçevesinde 2078/92 ve 1257/99 nolu 
yönetmeliklerle belirlenmi�tir. Yönetmelik 
çevreyi korumaya yönelik olarak sentetik bitki 
koruma maddeleri ve gübre kullan�m�n� azaltan 
üreticilere yard�m� öngörmektedir. Yeni 
düzenleme ile primin üst limiti y�ll�k ürünler için 
600 euro/ha, özel çok y�ll�k ürünler için 900 
euro/ha ve di�er arazi kullan�mlar� için 450 
euro/ha aras�nda de�i�mektedir. 

� Organik tar�m konusunda yap�lacak ara�t�rma 
ve yay�m çal��malar�na a��rl�k verilmeli 

� Gübreleme ve bitki koruma materyali olarak 
kullan�labilecek organik kökenli yerel 
kaynaklar ara�t�r�lmal� ve kullan�ma 
sunulmal� 

� Üretici ve tüketicinin bilinçlenmesi için 
çal��malar yap�lmal�, organik tar�ma geçi� 
sürecinde olan üretici desteklenmeli 

� Do�ay� ve sa�l��� korumaya yönelik tedbirleri 
alan üreticiler desteklenmeli 
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Üye ülkeler 2078/92 nolu yönetmeli�e göre 
yard�m programlar�n� olu�turup komisyona 
sunmu�lard�r. Ülkelerin ba�vuru i�lemleri 1995 
y�l�n�n sonunda tamamland���ndan yard�m 
programlar�n�n ço�u 1996 y�l�ndan sonra 
yap�lm��t�r. AB’de tar�m-çevre program� 1993’de 
174.000 ha ve 1998’de 28 milyon ha’� içine 
almaktad�r. Toplam desteklenen alan içerisinde 
organik üretim yap�lan ve geçi� sürecinde olan 
arazilerin pay� %0.5’den %6.5’e yükselmi�tir. 
Bununla birlikte baz� ülkelerde bu oran daha 
yüksektir. Örne�in bu oran Danimarka’da %53, 
Belçika’da %43, Hollanda’da %23 ve �talya’da 
ise %20’dir. 1998 y�l�nda AB ülkelerinde tar�m-
çevre program� ile organik alanlar�n %73’ü 
desteklenmi�tir. Yine toplam organik tar�m 
i�letmelerinin %88’i bu program taraf�ndan 
desteklenmi�tir (5). 

� Organik hayvansal üretimi te�vik edecek 
düzenlemeler yap�lmal�, hayvanc�l���n yo�un 
olarak yap�ld��� bölgelerde meralar�n organik 
tar�ma dönü�ümü sa�lanmal� 

� Organik bal üretimi için üreticiler te�vik 
edilmeli 
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SAMSUN �L� TOPRAKLARINDA 
DRENAJ VE TUZLULUK 

PROBLEM� ÜZER�NE 
 

Turan DURSUN 
Ziraat Mühendisi 

Çar�amba Tar�m �lçe Müdürlü�ü 
 

1. Drenaj Sorunu 
�limizde 115.263 ha alanda görülen drenaj 

sorunu daha çok alüvyal düzlüklerde (özellikle 
Çar�amba-Bafra taban arazileri) görülmektedir. 
�limizde yetersiz drenajl� alan 86.766 ha, kötü 
drenajl� alan ise 28.497 ha‘d�r. �limizin 
topraklar�nda drenaj problemi yaratan en önemli 
faktör y�ll�k ya����n fazla olmas�, Çar�amba ve 
Bafra ovalar�n�n büyük ço�unlu�unu te�kil eden 
taban arazilerdeki meyil yetersizli�i ile do�al 
bo�alt�m yetersizli�idir. 800-900 mm olan yüksek 
y�ll�k ya��� nedeniyle taban suyu seviyesi aral�k 
ay�ndan itibaren yükselmeye ba�lar ve May�s 
ay�ndan itibaren de kademeli olarak dü�meye 
ba�lar. Her iki ovadaki alüvyal düzlüklerde taban 
suyu sorunu görülmektedir ki bu arazilerin 
ço�unlu�unun drenaj� yetersiz ve kötüdür. Drenaj, 
bitki kök bölgesinde; bitkiye zarar verecek 
derecede fazla olan suyun uzakla�t�r�lmas�d�r. 
E�er bir arazide; 
� Sulama veya ya��� sonras� çukur yerlerde su 

birikintileri olu�uyorsa, 
� Olu�an su birikintilerinde bir zaman sonra 

sivrisinek ürüyorsa, 
� Üzerinde suyu seven bitkiler art�yorsa  
� Topra��n �slak olmas� nedeniyle toprak 

i�lemede güçlük çekiliyorsa, 
 
Yeti�tirilen bitkilerin kökleri derine inemez, 

bitki geli�imi zay�flar, verim ve kalitede dü�er, 
bitkilerde yaprak yanmas� ve kök çürüklü�ü 
görülüyorsa; “ARAZ�DE DRENAJ SORUNU 
VAR” demektir. 

Drenaj sorununun çözümünden önce önleyici 
bir tak�m tedbirler al�nmas� gerekir. Bu sorunun 
çözümünde sulama kanal�, drenaj kanal�, gölet vb 
tesisleri yaparak görev alan DS� ve Köy 
Hizmetleri Müdürlükleri yan�nda Tar�m �l-�lçe 
Müdürlülüklerinde görevli teknik elemanlara ve 
çiftçilerimize de baz� sorumluluklar ve görevler 
dü�mektedir. 

Ana ve yard�mc� aç�k drenaj kanallar� D.S.�. 
taraf�ndan yap�lmaktad�r. Ancak çiftçilerin 
faydas�na olan bu kanallar�n aç�lmas� için devletin 
kamula�t�rma yapmas� gerekti�inden; bir çok 

çiftçi kamula�t�rma i�lemine kar�� durarak drenaj 
tesislerinin yap�lmas�n� zorla�t�rmaktad�r. 

Ana drenaj kanallar� ve yard�mc� kanallar�n 
aç�lm�� oldu�u bir köydeki çiftçiye dü�en görev 
ise arazisi üzerinde çiftlik drenaj� (aç�k yada 
kapal�) yapmakt�r. Bunun için; 
1. Çiftçilerimiz arazileri üzerinde aç�k drenaj 

kanallar�n� kendi imkanlar� ile basitçe hendek, 
yast�k sistemleri ile  yapabilir yada DS�‘ye 
müracaat edebilecekleri gibi, kanal yap�m� için 
Köy Hizmetleri �l Müdürlü�ünün araçlar�n� da 
kiralayabilirler. Köy Hizmetleri �l Müdürlü�ü 
belli bir ücret kar��l���nda makinalar�n� 
kiralamakta ve projelendirme konusunda 
çiftçilerimize yard�mc� olmaktad�r. 

2. Kapal� drenaj yapt�r�lmak istenirse; Köy 
Hizmetleri �l Müdürlü�ü arazileri birbirine 
kom�u en az 10 çiftçi veya bir köyün topluca 
müracaat� üzerine kapal� drenaj� ücretsiz  
yapmaktad�r. Arazileri birbirine kom�u 
çiftçilerden birinin bile istememesi kapal� 
drenaj yap�lmas�na engel te�kil etmektedir.Bu 
i�lemler için Köy Hizmetleri �l Müdürlü�üne 
yap�lacak müracaatlarda; ekinde çiftçi belgesi 
ile arazi tapusu olan bir dilekçe yeterli 
olmaktad�r. 

 
Sorunlu arazilerin �slah�nda tesis yapmak 

önemli oldu�u kadar bitkinin yeti�me ortam� olan 
topra��n ve ya�am�n� devam ettirmesi için gerekli 
olan  su kaynaklar�n�n israf edilmeden bilinçli ve 
ekonomik olarak kullan�lmas� hem bitki sa�l��� 
hem de topra��n korunmas� anlam�nda önemlidir. 

 

 
 
Drenaj Sorununu Önleyici Tedbirler: 
1. Her �eyden önce toprak ve bitkimize 

uygun sulama yöntemini seçerek, bitkinin ihtiyac� 
kadar su vermeliyiz. Aksi takdirde fazla 
sulamadan dolay� arazimizde taban suyu 
yüksekli�i dolay�s�yla drenaj, tuzluluk ve 
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sodyumluluk gibi birbiriyle girift ili�kili olan 
sorunlarla kar��la�abiliriz. Çiftçilerimizin sulama 
yöntemlerinin seçimi ve projelendirilmesi 
konular�nda  Tar�m �l ve �lçe Müdürlüklerindeki 
Sulama Yay�mc�s� teknik elemanlara müracaat 
etmeleri faydalar�na olacakt�r. 

2. Arazide bitki yeti�tirmeden önce yer yer 
göllenmeleri önlemek için düzgün �ekilde tesviye 
yap�lmal�d�r. Çiftçi için tesviye pahal� geliyorsa 
arazi üzerideki fazla suyu uzakla�t�rmak için su 
biriken çukurlar� birbirine ba�layan e�imli arklar 
aç�larak arazi kenar�ndaki bir tahliye kanal�na 
yada bir çukura bo�alt�lmas�n� sa�lanabilir. 

3. Taban suyu yüksek arazilerde  border 
diskle (sedde pullu�u) 50-100 cm yüksekli�inde 
seddeler olu�turarak s�rta dikim yap�labilir. 
Özellikle Çar�amba ilçesinde kapal� drenaj 
ekonomik olmayaca��ndan f�nd�k yeti�tirilen 
alanlardaki taban suyu sorununun halli için s�rta 
dikim tavsiye edilebilir. Ancak kurulu olan f�nd�k 
bahçelerinde bunu yapmak ekstra masraf ve 
i�gücü gerektirmektedir.  

4. Çiftçilerimiz kar�k ve salma sulama gibi 
taban suyu seviyesini yükselten su uygulama 
rand�man� dü�ük yüzey sulama yöntemleri yerine 
bütçeleri elverdi�ince damla yada ya�murlama 
yöntemlerini uygulamal�d�r. 

5. Arazide her sene ayn� ürünün 
yeti�tirilmesi, her y�l ayn� dönemde sulama 
yap�laca��ndan taban suyu seviyesini 
yükseltecektir. Bu nedenle ayn� toprakta her y�l 
de�i�ik bitki yeti�tirilmelidir. 

6. Taban suyu sorunu olan arazilerde suyu 
seven çeltik gibi bitkilerin üretiminden 
vazgeçilmelidir. 
 

Drenaj tesislerinin mevcut durumu 
� Köylerde yapt���m�z inceleme ve gözlemlerde 

drenaj kanallar�n�n bilinçsizce ve kötü 
kullan�ld��� tespit edilmi�tir. Hatta bir çok 
çiftçi  bu kanallar�n sulama amaçl� yap�ld��� 
gibi yanl�� bilince sahiptir. 

� �limizde mevcut drenaj kanallar�n�n ço�u 
bak�ms�zd�r; ilk yap�ld��� taban geni�li�i ve 
�evi kaybetmek üzeredir. Kanallarda toprak 
birikimi nedeniyle yer yer daralmalar 
mevcuttur. Tarlalar�n kenar�ndaki tahliye 
kanallar� ile ana drenaj kanallar�n� birbirine 
ba�layan büzlerin ço�unlu�unun için t�kal� 
yada yar� t�kal�d�r. 

� Drenaj kanallar�n�n içinde veya etraf�nda 
sö�üt, k�z�la�aç, kavak vb a�açlar görülmü�tür. 
Çiftçiler kanal�n içine arazisine hayvan 
girmesini önlemek için yer yer çit çekmi�tir. 

� Özellikle Çar�amba ilçesinde a��rl�kl� olarak 
f�nd�k yeti�tirilmesi nedeniyle bu alanlarda 
kapal� drenaj ekonomik de�ildir. Çünkü 
zamanla f�nd�k kökleri borular� t�kayacakt�r. 
F�nd�k yeti�tirilen alanlarda taban suyu 
sorununun halli için s�rta dikim tavsiye 
edilebilirse de kurulu olan f�nd�k bahçelerinde 
bunu yapmak ekstra masraf ve i�gücü 
gerektirdi�inden köylüler olumlu 
yakla�mamaktad�r. 

� Çiftçilerimiz arazileri üzerindeki sondaj�n 
yan�nda daha çok  çeltik ve sebze tar�m�nda 
kullanmak üzere ana drenaj kanal�ndan da su 
almaktad�rlar. 

 

 
 
Drenaj Tesislerinin Korunmas� için  
Devletin maddi yat�r�mlar yapt��� sulama, 

drenaj yap�lar� ya da kanallar� zarar verilmeden 
kullan�lmal�d�r. Çiftçilerimizin köylerindeki bu 
tesislerin kullan�m�na gereken önemi göstermeleri 
arazilerinde yeti�tirdikleri bitkilerin sa�l���n� 
koruma ad�na çok önemlidir. Çiftçilerimiz drenaj 
tesislerinin (kanal-kapal� boru vs.) korunmas� için  
a�a��daki tedbirlere uymal�d�r: 
1- Çiftçilerimiz drenaj� yap�lm�� arazide çeltik 

ziraati yaparken tavalardaki su seviyesini 
yükseltmek amac�yla kapal� drenaj borular�n� 
özellikle büzleri k�r�p önüne çuval vs. 
t�kamaktad�r. Bu durum drenaj sisteminin 
sa�l�kl� çal��mas�n� engellemekle beraber milli 
servetin zarar görmesine neden olmaktad�r. 
Halbuki Çeltik ziraat� yapan çiftçilerimiz  400 
m’de bir konulan  rögarlar�n (aç�k k�s�mlardaki 
borular�n) önünü bir tahta yada mani ile 
t�kayarak, borular� k�rmaya gerek olmadan bu 
ihtiyac� giderebilirler. 

2- Kapal� drenaj borular�n�n üzerine bilhassa 
sö�üt, kavak gibi a�açlar dikilmekte ya da bu 
a�açlar kendili�inden büyüyebilmektedir. 
Drenaj borular�n�n 30 m sa� ve sol taraf�nda 
a�aç bulunmamal�d�r. Bu a�açlar�n kökleri 
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drenaj borular�n�n üzerindeki delik ve büzler 
aras�ndan girerek t�kanma sorununa neden 
olmaktad�r. Bu nedenle çiftçilerimiz drenaj 
borular� üzerine a�aç dikmemeli yada dikili 
olanlar� kesmelidir. 

3- Çiftçilerimiz çit çekme, bitki ekim ve dikimi 
yaparak aç�k drenaj kanallar�n� i�gal 
etmemelidir. Kanal�n içine çit çekilmesi kanal 
içerisinde bir çok çal� ç�rp�n�n birikmesine 
neden olarak kanal� t�kamaktad�r. Aç�k 
kanallar�n içinde veya kenar�ndaki sö�üt, 
kavak gibi a�açlar  a�açlar� suyun ak���n� 
engelledi�inden  mutlaka sökülmesi gereklidir. 
Bu a�açlar�n kesilmesi için DS� ve çiftçiler 
aras�nda i� birli�ine gidilmelidir. 

 
2- Tuzluluk Sorunu 

Samsun ilinde drenaj� bozuk sahalar�n 
31.655 ha’�nda tuzluluk  ve sodyumluluk yada her 
iki sorun birden görülmektedir. Tuzluluk sorunu 2 
m kot ile deniz aras�ndaki arazilerde 
görülmektedir. Tuzluluk sorunu nedenleri: 
1- Alüvyal materyalin deniz içinde veya 

yak�n�nda vuku bulan ve devam eden tuz 
depolanmas� 

2- Arazinin düz ve taban suyu seviyesinin yüksek 
olmas� nedeniyle tuzlar�n üst topraklardan 
y�kanamamas� 

3- Yukar� arazilerden tuzlar�n y�kanarak 
düzlüklerin çukur k�s�mlar�nda birikmesi. 

4- Dü�ük kalitede sulama suyunun kullan�lmas� 
ve yeterli drenaj�n bulunmamas�d�r. 
 

Özellik ALAN (ha) 
Hafif Tuzlu 324 
Tuzlu 675 
Hafif Tuzlu-Sodik 3.573 
Tuzlu-Sodik 25.158 
Sodik 125 

 
Tuzluluk Sorunu �çin Tedbirler 

1- Toprakta tuzluluk sorunu varsa drenajdan 
sonra tuz oran� dü�ük su kullanarak tava yada 
ya�murlama yöntemiyle y�kama yap�labilirse 
de; örne�in Çar�amba ovas�nda y�l�k ya����n 
900 mm olmas� nedeniyle ya���lar k���n 
toprakta yeterli y�kamay� yapt���ndan bu 
i�leme gerek yoktur. 

2- �limizde topraklar�nda tuzluluk genelliklere 
seralarda görülmektedir. Seralardaki 
tuzlulu�un nedeni ise sulama suyu de�il, a��r� 
ve bilinçsizce yap�lan gübrelemedir. 
Seralardaki tuzlulu�un önlenmesi için sera 
örtüsü olan naylonun de�i�tirilme y�l�nda k���n 

üstü aç�k b�rak�larak ya���larla topra��n 
y�kanmas� sa�lanabilir. 

3- Arazimize aç�k drenaj kanal�ndan su al�p 
sulama yapacaksak muhakkak suyun kalite 
analizinin yapt�r�lmas� gerekir. Topra��n 
yap�s�n� etkileyen en önemli faktörlerden birisi 
de sulama suyu miktar� kadar uygulanacak 
suyun kalitesidir.  Su içerisinde baz� 
maddelerin bulunma derecesi çok önemlidir. 
Sulama suyu tuzlu ise ya�murlama sulama ile 
�eker pancar�na su verildi�inde yapraklarda 
beneklenme yapmaktad�r ya da bor ve sodyum 
oran� yüksek su ile ya�murlama yöntemiyle 
sulama yap�ld���nda; bu maddeler yaprakta 
birikerek bitkiye zarar vermektedir. 
Çiftçilerimiz sulama suyunun kalitesini tespit 
için tahlil yapt�rabilirler. Bunun için Köy 
Hizmetleri Ara�t�rma Enstitüsü Müdürlü�üne 
çiftçi belgesi ile müracaatlar� yeterli 
olmaktad�r. 

 
Tahlile amac�yla “Su Numunesi” al�rken  

a) Numune al�m�nda tercihen renkli, temiz 2 
litrelik temiz, kapakl� �i�e kullan�l�r. 
b) Su kayna�� ; 
� Akarsu ise; sular�n durgun olmayan-akarsu 

birle�im yerlerinden uzak  ak�� halindeki 
k�s�mlar�ndan, 

� Sondaj ise: Pompay� 20 dakika çal��t�rd�ktan 
sonra, 

� Do�al veya baraj gölü ise suyun gölü terk etti�i  
hareketli k�s�mlardan numune al�nmal�d�r. 

c) Numune kab�n�n kapa�� kapat�ld�ktan sonra bir 
gün içinde (Cuma günleri hariç) Köy Hizmetleri 
Ara�t�rma Enstitüsü Müdürlü�üne ula�t�r�lmal�d�r. 

 
4- Çiftçilerimiz Köy Hizmetleri Ara�t�rma 

Enstitüsünden alm�� olduklar� toprak ve su 
tahlil sonuç belgesini Tar�m �l ve �lçe 
Müdürlüklerindeki teknik elemanlara 
göstererek yap�lmas� gerekenlerle ilgili bilgi 
almal�d�r. Toprak ve su tahlil sonucuna göre 
tuza – sodyuma ya da bora dayan�kl� bitkiler 
yeti�tirebilir. Örne�in Trabzon hurmas� veya 
�eker pancar� tuza oldukça dayan�kl�d�r.  

De�erli çiftçilerimiz Tar�m il ve ilçe 
Müdürlükleri olarak her ne kadar sulama ve 
drenaj tesisleri yap�m� konusunda yetkili olmasak 
da amac�m�z; bu tesislerin yap�lmas�na ön ayak 
olmak ve olan� korumakt�r. 



samtim
 

May�s-Haziran 2004 17

PEYZAJ PLANLAMASININ 
GENEL PRENS�PLER� 

 
Ali R�za DEM�RBA� 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Günümüz insan� yo�un çal��ma temposu 

ve a��r hayat �artlar� nedeniyle ço�u zaman 
psikolojik olarak yorgun ve stres içersindedir. Bu 
stresten kurtulman�n bir yolu da ya�ad���m�z 
mekanlar�n huzur verici ve dinlendirici olmas�ndan 
geçer. Ya�ad���m�z mekanlar iç ve d�� olmak üzere 
ikiye ayr�l�r. �ç mekanlar�n düzenlenmesini mimar, 
d�� mekanlar�n düzenlenmesini ise peyzaj mimar� 
sa�lar. Peyzaj planlamalar�n�n esas gayesi d�� 
mekanlarda ekonomik, kültürel ve estetik yönden 
yararl�, emin mekan veya ya�ama ortam� 
sa�lamakt�r. 

Peyzaj planlamas� d�� mekanda, di�er sanat 
çal��malar�nda oldu�u gibi zihinde güzellikler 
yaratma sanat�d�r. Bu sanat� uygularken güzellikle 
beraber iyi bir mekan organizasyonu sa�lamak için 
estetik ve fonksiyon (kullan��l�l�k) prensiplerine 
uymak gerekir. Peyzaj planlamas�na hür dü�ünce 
ve duygular hakimdir. 

 

 
 

Planlama yaparken alternatif güzellikler 
uygulanabilir. Kullan�lan canl� ve cans�z 
materyallerin de�i�ik kombinasyonlar�n�n her birisi 
ayr� bir güzellik ve estetik görünüm sa�lar. 
Planlaman�n belli bir kural ve formülü olmay�p, 
yaln�z prensipleri vard�r. Peyzaj planlamas�n� bir 
nevi moda çal��mas� gibi dü�ünüp günümüz 
ihtiyaçlar�na cevap verecek �ekilde, güncel, canl� 
ve cans�z materyalleri uyum, estetik ve 
kombinasyon içersinde kullanabilmek önemlidir. 
Rastgele bitki, do�al veya yapay materyal 
kullanmak amaç s�n�rlar�n� a�ar. Peyzaj 
planlamas�n�n amaç ve gayesine ula�abilmek için 
�u genel prensiplere uymak gerekmektedir. 

Teknik: Di�er sanatlarda oldu�u gibi peyzaj 
sanat�nda da teknik çok önemlidir. Örne�in kaz�-
dolgu, meyil oran�, basamak say�s�, malzemenin 
ölçüsü teknik hesaplara göre yap�l�r. Akdeniz 
Bölgesinin maki bitkisini �ç Anadolu Bölgesinde 
kullanman�n teknik olarak mümkün olmayaca�� 
gibi. 

Statik ve Konstrüksiyon: Kullan�lacak 
mimari yap� elemanlar�n�n statik hesaplara göre 
in�a edilmesi gerekir.Ta��y�c� k�s�mlar, ta��d�klar� 
materyalin yükünü ta��yabilecek hacim ve ölçüde 
olmal�d�r. Örne�in; bir kamelya veya oturma 
pavyonunun a��r ve hacimli çat�s�n� statik olarak 
onu tartabilecek ince kolonlar üzerine teknik 
olarak oturtabilirsiniz.Ancak y�k�lma hissi 
uyand�r�p, hissi olarak huzur bozucu olaca��ndan 
burada duygu ve hislere cevap verebilecek bir 
konstrüksiyon kullan�lmal�d�r. 

Çevreye Uygunluk: Kullan�lan canl� ve 
cans�z elemanlar çevrenin bünyesine, karakter ve 
fizyonomisine uygun olmal�d�r. Aksi takdirde 
harmoni ve ahenk bozulur, çevre objeler bunu 
kabul etmez. Örne�in her mevsim ya���l� do�u 
Karadeniz Bölgesine Palmiye, Yucca, Kaktüs gibi 
s�cak çöl iklimine haiz yerlerde yeti�en bitkiler 
teknik olarak yeti�tirilebilse dahi, çevreye uygun 
olmaz. �ehir merkezinde yontulmam�� ta� veya 
ah�aptan bir yap� eleman� çevresiyle iyi 
uyu�mayaca�� gibi, bu elemanlar k�rsal kesimde 
çevresiyle iyi bir uyum sa�layabilir. 

Oran-Münasebet: Belli ölçüdeki bir 
arsada, in�a edilen ev, garaj, teras, havuz, 
duvar, yol, a�aç ve çal� gruplar�, çim saha ve çiçek 
partelleri aras�nda kitle, sat�h ve hacim bak�m�ndan 
uyumlu bir oran olmas� gerekmektedir. 

Denge: Herhangi bir eksen etraf�nda 
projenin dengeli planlanmas� gerekir. Bu eksen 
veya hatlar gerçekte olmayabilir. Ancak hissedilir. 
Bu hatlar etraf�nda formal veya informal 
düzenlemeler yap�l�r. Bütün yönlerdeki elemanlar 
bir denge içersinde olmal�d�rlar. Bir taraf çok 
a�açl� di�er taraf aç�k gibi bir taraf� di�er taraftan 
üstün k�lan veya az cazibeli gösteren durumlar 
olmamal�d�r. Böyle bir durum mekanlar�n 
kullan�m�nda dengesizli�e neden olur. 

Vurgu: Tertip ve düzende gözlemcinin 
dikkatini çekecek daha kuvvetli ve ilgi çekici 
elemanlar yerle�tirilir. Örne�in düz giden bir yaya 
yolunun aniden kavis yapmas�, bahçelerde çe�me, 
heykel, vazo kullan�lmas�, koyu ye�il ve s�k 
dokulu a�aç gruplar� aras�na aç�k ye�il bir hu� 
a�ac� dikilmesi, çok de�erli bitkilerin tek veya 
ikili/üçlü gruplar halinde dikilerek kendini 
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göstermesi. Kar���k dikilmesi durumunda di�er 
bitkiler aras�nda kendisini gösteremeyecektir. 

�fade gücü: Peyzajda kullan�lan 
malzemenin çe�idi eserin �ekli ve gücü üzerinde 
etkili olur. Örne�in ta� devaml�l�k ve 
dayan�kl�l���, ah�ap narinli�i ve hafifli�i, demir 
inceli�i ve kuvvetlili�i ifade eder. Ah�apla 
demirin, betonla ta��n taklit edilmesi ifade gücünü 
zay�flat�r. Bir mermer sütünü ah�apla taklit 
etmek mümkündür. Ancak ifade gücü zay�f 
olur. Bahçede çiçek partellerini ve vazolar� 
hakiki çiçek yerine plastik çiçeklerle 
süsleyebiliriz. Ancak bu süsleme his ve 
duygular� aldatt���ndan ifade gücü de yok olur. 

Dizi-Ritim-Tekrar: Do�al çevre tabiat 
�artlar�n�n düzenledi�i bir seri tertip dizisinden 
ibarettir. �nsan eli deydi�inde objelerde ritim ve 
yapay bir düzen meydana gelmektedir. Bu düzen 
monoton olmamal�d�r. Bir renk ve harmoni 
verilmelidir. Materyaller tedricen azalt�lmal� veya 
art�r�lmal�d�r. Renk veya hacim bak�m�ndan daha 
çok eleman kullan�larak kompozisyona hareket 
verilmelidir. 

Renk ve Renk Harmonisi: Renklerin uygun 
olarak seçilmesi kompozisyona de�er ve ifade 
kazand�r�r. Renk hayata canl�l�k ve gerçeklilik 
getirir. Renksiz hayat soluk ve kasvetli olur. Bütün 
renkler güzeldir. Ancak uygun olmayan renk 
kombinasyonlar� çirkin ve s�k�c� bir ortam yarat�r. 

Ölçü ve Fonksiyon: Peyzaj planlamas� 
ya�ad���m�z d�� mekan�n organizasyonudur. 
Organize ederken yaln�z estetik güzellik ile his ve 
duygulara hitap etmeyip mekan�n ayn� zamanda 
ya�ama ve kullanma ortam� oldu�u dikkate 
al�nmal�d�r. Ölçünün temel prensibi insan 
oldu�undan insan faktörü ön planda 
tutulmal�,amaç ve gayeye göre objeler 
ölçülendirilmelidir. Yollar rahatça gidip gelmeye, 
merdivenler rahat inip ç�kmaya, kanepeler rahat 
oturmaya uygun ölçüde olmal�d�r. Bir pergola 
gölge için, bir çit mahremiyet sa�layacak ve 
rüzgar� önleyecek boyutlarda olmal�d�r. 

Birlik-Kompozisyon: Peyzaj, yap�lacak 
eserin unsurlar�n� ve parçalar�n� belli bir ahenk 
ve nizam içinde bir araya getirme sanat�d�r. �yi 
bir kompozisyon için estetik ve teknik prensipleri 
fonksiyon, statik ve konstrüksiyon esaslar�n�, bitki 
kompozisyonunu, ekolojisini ve sosyolojisini çok 
iyi bilmek gerekir. Bu bilgilerle birlikte Peyzajc� 
his ve inisiyatifine yaratma gücünü de ekleyerek 
güzel eserler meydana getirebilir. Kullan�lacak 
malzemelerin kombinasyonlar�n� dü�ünerek insan 
ihtiyac�na, ruhuna, zevkine göre çok güzel ya�ama 
mekanlar� meydana getirebilmek peyzaj sanat�d�r. 

FINDIK KURDU (Balaninus nucum L.) 
 

Fatma TAN 
Ziraat Yüksek Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 
F�nd�k yeti�tirilen bölgelerde yayg�n olarak 

bulunan F�nd�k Kurdu, özellikle orta ve yüksek 
ku�akta, ormana biti�ik, yamaç bölgelerde yo�un 
görülmektedir. 6-7 mm boyunda hortumlu bir 
böcektir. Beyaz renkli ve tombul larvalar 12 
mm'ye ula�abilir. Ergin böcekler Mart ay�ndan 
itibaren topraktan ç�kmaya ba�lar. 16°C'nin alt�nda 
faal olmay�p 20°C'nin üzerinde uçarlar. Erginler 
Haziran ay�nda çiftle�inceye kadar meyvelerde 
beslenirler. Bir di�i yakla��k 50 adet yumurta 
b�rak�r. Larvalar meyvede beslenerek geli�tikten 
sonra meyve kabu�unu delerek topra�a iner, pupa 
ve ergin olurlar. Zararl� 1-3 y�lda 1 döl verir. F�nd�k 
kurdunun f�nd�ktaki zarar� iki �ekilde olur: 

a) Ergin böcekler Mart ay� ba��ndan itibaren 
sürgün ve yapraklar� kemirir. Ayr�ca mercimek 
irili�ine ula�an meyveleri hortumuyla emip 
deforme ederek Sar� Karamuk veya meyveler 
normal büyüklü�üne ula�t���nda yine meyve içiyle 
beslenerek Kara Karamuk olu�umuna neden olur. 

b) Meyve içine b�rakt��� yumurtadan ç�kan 
larvalar burada beslenir, harmanda görülen delikli 
f�nd�klar�n olu�umuna neden olurlar. Bir çift f�nd�k 
kurdunun beslenerek ve yumurta koyarak 200 
meyveye zarar verdi�i tespit edilmi�tir. 

Mücadelesi: Bitki kökleri zarar görmeden 
bahçe topra��n�n çapalanmas�, k��� toprakta geçiren 
zararl�n�n yo�unlu�unu azalt�r. Ancak ilaçl� 
mücadele zorunludur. Ergin böceklerin zarar 
yapacaklar� devrede bahçenin ilaçlanmas� gerekir. 
Bu devre; bahçede hakim çe�idin meyvelerinin 
yar�dan fazlas�n�n mercimek irili�ine ula�t��� 
zamand�r. �laçlamadan önce zararl�n�n 
yo�unlu�unu ölçmek gerekir. Bunun için f�nd�k 
ocaklar� alt�na çar�af gerilerek darbe metoduyla 
çar�afa dü�en böcekler say�l�r. 10 ocaktan 2 ergin 
böcek dü�tü�ünde ve meyveler mercimek irili�ine 
ula��nca ilaçlanmal� ve bir haftada bitirilmelidir. 
�laçlamadan 7-10 gün sonra yine darbe yöntemiyle 
çar�afa dü�en böcekler say�l�p, gerekiyorsa 2. 
ilaçlama yap�lmal�d�r. �laçlaman�n çevre 
bahçelerle birlikte ilaçlama yap�lmas� önemlidir. 
Kullan�labilecek ilaçlar: 

 

Etkili Madde Ad� Formulasyon Dozu  (Dekara) 
Carbaryl %85 WP 150 g 
Methiocarb %50 WP 150 g 
Furathiocarb 400 g/l EC 60 ml 

 



samtim
 

May�s-Haziran 2004 19

PATATES KANSER� HASTALI�I 
(Synchytrium endobioticum) 

 
Burhan Hekimo�lu Dr. Asuman Sezer 

Ziraat  Mühendisi Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Patates Kanseri Hastal���; etmeninin 

dayan�kl� sporlar�n�n toprakta çok uzun y�llar 
ya�amas�ndan dolay� mücadelesi güç olan önemli 
bir hastal�kt�r. Bu hastal�kla bula��k alanlarda, 
ürün kayb� ba�lang�çta %60-70 iken, patates 
yeti�tirilmeye devam edilmesi halinde verim 
kayb� daha da artarak sa�l�kl� patates üretimi 
tamamen ortadan kalkmaktad�r. Hastal�k, patates 
yumrular�nda f�nd�k büyüklü�ünde ve bazen de 
daha büyük olan etli, pürüzlü urlar meydana 
getirir. Hastal�k, kökler hariç tüm toprakalt� 
k�s�mlarda ortaya ç�kar. Hastal�k etmeni olan 
organizman�n uzun ömürlü olmas� (30 y�l) ve 
kimyasal kontrol yöntemleri ile kontrol 
edilememesi nedeniyle kültürel tedbirler, 
karantina programlar� ve yasal önlemlerle etmenin 
yay�l���n�n önlenmesine çal���lmaktad�r. 

Hastal���n en önemli yay�lma yolu tohumla 
ta��nmad�r. Bu nedenle, patates ekim alanlar�nda 
sertifikal� tohum kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas� 
ve özellikle sertifikal� patates tohumlu�u 
üretilecek alanlarda toprak analizlerinin 
yapt�r�lmas�ndan sonra temiz oldu�u tespit edilen 
alanlarda patates tar�m�n�n yap�lmas� 
gerekmektedir. 

Di�er taraftan, hastal���n mücadelesinde; 
bula��k alanlarda kesinlikle patates üretiminin 
yap�lmamas�, bula��k tarlalardan elde edilen 
yumrular�n kesinlikle tohumluk, sofral�k ve 
hayvan yemi olarak kullan�lmamas� (etmenin 
sporlar�, hayvan�n ba��rsak sistemlerinde 
canl�l���n� kaybetmemektedir), güvenli bir �ekilde 
yak�larak veya derin çukurlara gömülüp üstü 
sönmemi� kireç ile örtülerek imha edilmesi, 
bula��k tarlada kalan ye�il aksam ve yumru 
art�klar�n�n yak�lmas�, bula��k tarlada bitkisel 
üretim yap�lmamas�, bula��k tarla kenar�nda 
Solanum türlerine ait yabanc� otlar�n 
temizlenmesi, hastal���n bula��k toprak 
hareketleriyle de yo�un olarak ta��nmas� 
nedeniyle, insan, hayvan, alet vb bula��k 
alanlardan temiz alanlara giri� ç�k���n�n önlenmesi 
ve hastal�k etmeni fungus ile bula��k yumrular ile 
beslenen hayvanlar�n gübresinin kullan�lmamas�, 
etmene k�smen dayan�kl� oldu�u bilinen patates 
çe�itlerinin yeti�tirilmesi önemli kültürel 
tedbirlerdir. Bu kapsamda; Tar�m ve Köyi�leri 

Bakanl���n�n 29 Eylül 2002 Tarih ve 24891 Say�l� 
“Patates Kanseri [Synchytrium endobioticum 
(Schilberszky) Percival] ile Mücadele Hakk�nda 
Tebli�inde; hastal�k etmeninin ülkeye giri�inin ve 
yay�l���n�n önlenmesi, sürekli olarak kontrol 
edilmesi, yerinin ve yay�l���n�n tespit edilmesi, 
e�er tespit edilmi�se kontrol alt�na al�nmas� ve 
mücadelesinin yap�lmas�, patates yeti�tiricili�inin 
bu tip zararl� organizmalardan korunmas�, üretim 
kapasitesinin dolay�s�yla tar�msal verimlili�inin 
art�r�lmas� amaçlanm��t�r. 

 

Ülkemizde, bugüne kadar yap�lan survey 
çal��mas� sonuçlar�na göre; karantinaya tabi bu 
hastal�k, Ni�de �li A�ca�ar Köyü, Nev�ehir �li 
Kaymakl� ve Derinkuyu Kasabalar� ile Ordu �li 
Aybast� �lçesindeki patates üretim alanlar�nda 
tespit edilmi� olup, 15.12.2003 tarih ve 1456 
Say�l� Bakanl�k Oluru ile söz konusu yerlerden 
tohumluk patates al�nmamas�, sertifikal� tohumluk 
kullan�lmas� yönünde üreticiler uyar�lm�� ve 
bula��k bulunan yerlerde yemeklik ve tohumluk 
patates üretimi yasaklanm��t�r. 

 
 
 
 
 
 

Hiçbir �eye cesaret etmeyen, 
hiç bir �eye ümit etmesin. 

Büyük insanlar bütün ac�lara 
�ikayetsiz katlan�rlar. 

Affetmek ve unutmak iyi 
insanlar�n intikam�d�r. 
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S�LAJLIK MISIR TARIMI 
 

Binnaz TIKNAZO�LU Hasan ÇEB� 
Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Hayvanlar�m�z�n genetik kapasiteleri ve 
çevre �artlar� ne kadar iyi olursa olsun bak�m ve 
besleme iyi olmad��� sürece onlardan istedi�imiz 
yüksek verimi almam�z mümkün de�ildir. Ye�il 
otun olmad��� k�� aylar�nda hayvanlar�m�za ye�il, 
sulu ve ekonomik olarak verebilece�imiz tek kaba 
yem silajd�r. En uygun silaj bitkisi m�s�rd�r. 
Hayvanlar taraf�ndan sevilerek tüketilen ve 
enerjice zengin bir kaba yemdir. Silajl�k m�s�r 
koçanlar�yla beraber hamur olum devresinde 
biçildi�inde m�s�rda yüksek düzeyde kolay 
parçalanabilen karbonhidrat içeri�i ve uygun 
s�k��ma özelli�i ile en kolay silolanabilen yem 
bitkisi özelli�ini ta��maktad�r. 

 

 
 
Ekim Zaman� ve �ekli: Ekim tarihini 

belirlemek için ilk ve son don tarihleri, hava 
s�cakl��� ve ön bitkinin tarlay� terk etti�i tarih 
bilinmelidir. Ana ürün olarak silajl�k m�s�r 
ekilecekse Nisan-May�s aylar�nda, ikinci ürün 
olarak ekim yap�lacaksa Haziran-Temmuz aylar� 
uygun tarihlerdir. S�raya ekimde 2-2.5 kg/da, 
serpme ekimde 3-4 kg/da tohum at�lmaktad�r. 

Toprak Haz�rl���: Silajl�k m�s�r�n ana 
ürün olarak ekiminde tarla pullukla sürülür, 
kültüvatör veya diskaro ile toprak parçalan�r ve 
tapan çekilerek  tohum ekilecek duruma getirilir. 
�kinci ürün olarak ekim yap�lacaksa sulanabilen 
arazide bu�day an�z�na direkt ekim yap�lmas� 

uygun olmakta, veya standart toprak haz�rlama 
i�lemleri yap�lmal�d�r. Silajl�k m�s�r�n s�raya ekimi 
önemlidir. Çünkü silaj makinesi (tek s�ral�, çift 
s�ral�) ile hasat edilece�inden (pnömatik mibzerle) 
s�ra aras� 65-70 cm, s�ra üzeri 10-12 cm 
olmal�d�r. 

 

 
 

Gübreleme: Gübreleme genel olarak 
toprak tahlili sonucuna göre yap�lmal�d�r. Ancak 
toprak tahlili yap�lmam��sa 15-20 kg/da Azot (N) 
ve 8-10 kg/da Fosfor (P) gübreleri verilmelidir. 
Fosforlu gübrenin tamam� ile azotlu gübrenin 
yar�s� ekim ile birlikte verilmeli, azotlu gübrenin 
di�er yar�s� bitkiler 30-40 cm olunca verilmelidir. 

Bak�m ve Sulama: Bitkiler 30-40 cm 
olunca çapalama ve bo�az doldurma i�lemleri ile 
ilk sulama bu dönemde yap�l�r. M�s�r bitkisi 
püskül ç�karma ve dane ba�lama dönemlerinde en 
fazla suya ihtiyaç duydu�u dönemlerdir. Bu 
dönemde yeterince sulama yap�lmal�d�r. 

Hasat ve Silaj Yap�m�: S�raya ekilen 
m�s�r bitkileri silaj makinas� ile hasat edilir. M�s�r 
bitkisinin en uygun hasat zaman� hamur olum 
dönemidir. Ayn� zamanda parçalanan m�s�rlar 
römorklara doldurularak vakit geçirmeden silaj 
yap�lacak yere gönderilir. Parçalanarak siloya 
doldurulan bitki çok iyi s�k��t�r�lmas� gerekir. 
Silaj�n s�k��t�r�lmas� iyi olmad��� durumlarda 
ortamdaki hava aerobik bakterilerin çal��mas�n� 
h�zland�rarak silaj�n koku�mas�n� sa�layarak  
besin maddelerinin kayb�na neden olur. S�k��t�rma 
ile ortamdaki hava al�narak havas�z ortamda 
faaliyet gösteren süt asidi bakterileri faaliyetlerini 
art�rarak fermantasyonu gerçekle�tirirler. 
Silolanan silaj�n üstü hava almayacak �ekilde 
naylon ile kapat�l�r. Naylonun kalkmamas� için 
üzerine bir miktar (5 cm) toprak örtülür. Bu 
�ekilde yap�lan silaj yakla��k 45 günde olgunla��r 
ve hayvanlara verilmeye ba�lan�r. �yi saklanan 
silajlar 2-3 hatta 5 y�la kadar özelli�ini 
kaybetmeden muhafaza edilebilmektedir. 
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SAMSUN MEYVEC�L���NDE 
YEN� GEL��MELER 

 
Necdet ERYILMAZ Abdulkadir KULEY�N 
Ziraat Yüksek Mühendisi Ziraat Yüksek Mühendisi 

  
Sinan DARI Mehmet Ali YETG�N 

Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
Samsun �linde her yönüyle çok alt düzeyde 

olan meyvecili�in var olan üretim potansiyelini 
mevcut her türlü imkanlar� en verimli �ekilde 
kullanarak harekete geçirmek ve yüksek bir 
ivmeyle bu hareketi devam ettirerek 3-5 y�l gibi 
meyvecilikte çok k�sa say�labilecek bir sürede 
ilimiz meyvecili�ini hak etti�i noktaya ta��mak 
amac�yla yap�lan planlamada; 

1- �limizde meyvecili�in durumu ve üretim 
miktarlar� 

2- �limizde f�nd�k ve �eftali hariç 
meyvecili�in geli�meme nedenleri 

3- Meyvecili�in h�zla geli�tirilmesi için 
yap�lmas� gerekenler; tespit edilerek çal��malara 
ba�lan�lm��t�r. 

 
 
A. �limizde (f�nd�k ve �eftali hariç) Meyvecili�in 

Geli�meme Nedenleri 
1- F�nd���n uzun y�llar devlet taraf�ndan 

verilen desteklemeler ve al�m garantileri 
neticesinde f�nd�k alanlar� sürekli artm��, �eftalide 
ise üretim alanlar�n�n artmas� meyve suyu 
fabrikalar�n�n kalitesi dü�ük meyveleri almas� 
neticesinde 1. s�n�f meyveler gerçek de�erinden 
al�c� bulmu�tur. Fakat ürünün bol oldu�u y�llarda  
üreticiler s�k�nt� ya�am��t�r. Di�er meyvelerin 
alanlar� s�n�rl� kalm��t�r. 

2- Modern meyve bahçesi tesisinde ilk tesis 
masraflar�n�n yüksek olmas�. 

3- Çiftçilerimizin modern üretim 
tekniklerini bilmemesi. 

4- Modern meyve bahçesi tesisinde gerekli 
meyve fidan� temininde önceki y�llarda problem 
olu�u. 

5- Daha önceden bilinçsizce kurulan meyve 
bahçelerinin kötü örnek te�kil etmesi. 

6- Kapama bahçe �eklinde ticari üretime 
de�il de aile i�letmelerinin kendi ihtiyaçlar�na 
yönelik her çe�itten birkaç a�açla yap�lan 
üretimde teknik i�lemlerdeki yetersizlikten 
kaynaklanan problemlerin üreticilerimizin gözünü 
korkutmas�. 

7- Ekolojik ko�ullar nedeniyle mantari 
hastal�klar�n daha fazla görülmesi. 

8- Sulama problemlerinin, bilhassa drenaj 
problemlerinin geni� bir alanda engel te�kil etmesi 

9- II. Alt bölgede bulunan ba� alanlar� 
Floksera zararl�s� nedeniyle büyük oranda yok 
olmu�tur. Tar�msal Mekanizasyonun ilerlemesiyle 
bölgedeki alanlar�n bu�day, ayçiçe�i, tütün, 
�ekerpancar� gibi devlet destekli ürünlere 
ayr�lmas� ba�c�l���n ve meyvecilik alanlar�n�n 
azalmas�na neden olmu�tur. 

10- En önemli husus ise üretim 
planlamas�n�n olmay��� ve üretilen ürünlerin 
de�erinde pazarlanamay��� ile mevcut hal 
yasas�n�n üreticiler aleyhine engel te�kil etmesidir. 

 
B- Meyvecili�in H�zla Geli�tirilmesi �çin 

Yap�lmas� Gerekenler  
1- Hedef pazar tespiti yap�lmal�d�r. 
A) D�� Pazar: Uluslar�n damak zevkleri ve 

tüketim al��kanl�klar� farkl� oldu�undan öncelikle 
bunlar tespit edilerek tür ve çe�it seçimi 
yap�lmal�d�r. Bu pazarlar�n arad��� kalitede üretim 
yap�labilecek tesislerin kurulmas� gereklidir. 

B) �ç Pazar: �ç pazar�n ihtiyaçlar� ve talep 
miktar� göz önüne al�narak taze tüketim ve 
sanayiye yönelik üretim planlamas� yap�lmal�d�r. 

 

2- So�uk zincirin mutlak kurulmas� gerekir. 
(Modern muhafaza depolar�, frigorifik araçlar, 
�oklama ünitesi v.s. 



samtim
 

3- Tespit edilen hedef pazarlar�n 
ihtiyaçlar�na cevap verebilecek özelliklerde 
üretimin yap�labilece�i modern tesislerin 
kurulmas� ve yayg�nla�t�r�lmas� te�vik edilmelidir. 
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4- Ürün deseni do�ru planlanmal�, 
ekonomik aç�dan en karl� olacak üretim düzeyine 
ula��lacak miktarlar�n yakalanmas� sa�lanmal�d�r. 

5- Meyvelerin de�erlendirilebilece�i 
endüstriyel kollar�n ilimizde kurulmas� 
sa�lanmal�, bu amaçla özel sektör ve tar�msal 
kalk�nma kooperatifleri desteklenmelidir.  

6- Destekleme al�mlar�ndan vazgeçilmeli, 
ancak do�ru üretim desenlerinin olu�turulmas� 
a�amas�nda çe�itli te�vikler uygulanmal�d�r. 

D- Uygulamaya Konulan Projeler 
1- Ceviz Bahçesi Tesisi ve Üretimini 

Geli�tirme Projesi: Merkeze ba�l� Yayla 
köyünde 350 dekar alanda 3500 adet a��l� Ceviz 
(2000 adet �ebin, 1000 adet Bilecik ve 500 adet 
Kaman–Yavuz) fidanlar�n�n dikimi ile proje 
uygulamaya konulmu�tur. 

7- Üreticilerimizin ürünlerini de�erinde 
pazarlayabilmesi için hal kanununda gerekli yasal 
düzenlemelerin yap�lmas�, ayr�ca kooperatifler ve 
birlikler olu�turmalar� sa�lanmal�d�r.  

8- En önemlisi; uygulanacak tar�msal 
politikalar serbest piyasa ko�ullar�na uygun olmal� 
ancak üreticilerimizin ma�duriyetini de önleyecek  
tedbirleri içerir nitelikte olmal�d�r. Bundan daha 
önemlisi de bu politikalar�n sürekli olmas�d�r. 

2- Gebi Bölgesi Kiraz Projesi: Merkeze 
ba�l� Demircisu, Gölalan ve Tekkiraz köylerinde 
3000 adet Ku� Kiraz� üzerine a��l� ana çe�it 
Avrupa’da Türk kiraz� olarak ün yapan Ziraat 
0900 olmak üzere tozlay�c� çe�itlerle birlikte 
bahçe tesisleri yapt�r�larak proje uygulanm��t�r.  

 

3- Merkez Köyler ve Kavak �lçesi Bodur 
Elma Üretimi Projesi: Kavak �lçesinde 
Kozans�k� köyünde 20 üreticide, Havza ilçesinde 
Dere köyünde 10 üreticide, Ortaklar köyünde 6 
üreticide olmak üzere toplam 3600 fidanla proje 
uygulamaya konulmu� olup; Gala grubu ile Jersey 
Mach gibi yazl�k çe�itlere a��rl�k verilmi� ve anaç 
olarak M9 ve M26 anac� kullan�lm��t�r. 

4- Bodur Kiraz Üretimini Geli�tirme ve 
Destekleme Projesi: Kavak ilçesinde Alaçam 
köyünde 12 üreticide, Kozans�k� köyünde 8 
üreticide; Havza �lçesinde Dere köyünde 7 
üreticide, ana çe�it Ziraat 0900 olmak üzere 
Gisela 5 anac� üzerine a��l� toplam 1590 adet 
fidanla proje uygulamaya konmu�tur. 

 
C- Haz�rlanan ve Teklif Edilen Projeler 

1- Kavak, Havza ve Vezirköprü �lçelerinde 
Ba�c�l��� Geli�tirme Projesi 

5- Kavak, Havza ve Vezirköprü 
�lçelerinde Ba�c�l��� Geli�tirme Projesi: Kavak 
�lçesinde 3 üretici, Havza ilçesinde 2 üretici ve 
Vezirköprü ilçesinde 2 üretici olmak üzere 7 adet 
demonstrasyon kurulmu� olup proje için ilk etapta 
11.000 adet a��l� asma fidan�n Tekirda� Ba�c�l�k 
Ara�t�rma Enstitüsüne sipari�i verilmi�tir. 

6- Samsun Merkez ve �lçelerinde Çilek 
Üretimini Geli�tirme Projesi: Yer tespitleri 
yap�larak üreticilerimize e�itim çal��malar� ile 
ilgili gerekli bilgiler verilmi� olup 62.500 adet 
frigo fide sat�n al�nm�� olup, 130.000 adet daha 
frigo fide sipari�i verilmi�tir. Bahçe tesislerine 
önümüzdeki günlerde ba�lan�lacakt�r. 

2- Ceviz Bahçesi Tesisi ve Üretimini 
Geli�tirme Projesi 

3- Samsun �linde ve �lçelerinde Çilek 
Üretimini Geli�tirme Projesi 

4- Samsun �li �ncir Geli�tirme Projesi 
5- Gebi Bölgesi Kiraz Projesi 
6- Ba�alan, �mamlar, Düzard�c ve Civar 

Köyler Vi�ne Projesi 
7- Merkez Köyler ve Kavak �lçesi Bodur 

Elma Üretimi Projesi 
8- Erkenci �eftali, Geçci �eftali ve Nektarin 

Üretimini Geli�tirme Projesi 
9- Bodur Kiraz Üretimini Geli�tirme ve 

Destekleme Projesi 
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S�V�L SAVUNMA SERV�SLER� ve 
GÖREVLER� 

 
Tanju YALIN 

Sivil Savunma Uzman� 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
7126 Say�l� Sivil Savunma Yasas� ve 

bununla ilgili yönetmelikler gere�i kamu 
kurulu�lar� sivil savunma hizmetlerinin takip, 
uygulama ve yürütülmesi ile görevlendirilmi�tir. 
Bu hizmeti yürütmek amac�yla görev sahalar� 
belirlenmi� olan 7 adet sivil savunma servisi 
kurulmas� gerekmektedir. Bu servisler ve 
görevleri a�a��da verilmektedir. 

 
1. Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi 
Ola�anüstü zamanlarda müessese sivil 

savunma faaliyet ve hareketlerinin sevk ve idaresi 
için kontrol merkezi ve karargah servisi 
kurulmu�tur. Görevleri; 
a) �kaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak 
b) Sivil savunma servislerinin sevk ve idaresini 

sa�lamak 
c) Mahalli sivil savunma idare kademeleri ile 

irtibat� ve gerekti�inde kar��l�kl� yard�mla�ma 
ve i�birli�ini sa�lamak 

d) NBC tehlikelerine ait haberleri de�erlendirmek, 
müessese çevresi içindekilere ve bölgesindeki 
sivil savunma idare kademelerine bildirmek 

 
2. Emniyet ve K�lavuz Servisi 

a) Müessesenin iç ve d�� emniyetini sa�lamak. 
b) �üpheli �ah�slar� tespit ve polise haber vermek. 
c) Tehlikeli durumda personelin sivil savunma 

talimat ve isteklerine uygun �ekilde 
hareketlerini düzenlemek, k�lavuzluk etmek. 

d) Panik ve karga�al�klar ile moral bozucu 
hareketleri önlemek. 

e) Trafi�i kontrol etmek. 
f) Taarruz sonras�nda ya�mac�l��� önlemek, 

kurtar�lan mallar� emniyete almak. 
g) NBC Maddeleri ile bula�m�� sahalar ile 

patlamam�� bomba veya mermilerin yerlerini 
tespit ve halk�n yana�mas�na mani olmak. 

h) Gizleme ve karartma tedbirlerini kontrol etmek. 
 

3. �tfaiye ( Yang�n ) Servisi 
a) Kurum içinde ç�kacak yang�nlar� kontrol alt�na 

almak ve söndürmek. 
b) Kurum çevresinde meydana gelebilecek 

radyoaktif kirlenmelerde y�kama yaparak 
temizlemek (dekontaminasyon). 

c) Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazlar�n 
kald�r�lmas�na yard�m etmek. 

d) Bar��ta ve seferde yang�n� önleyici tedbir ve 
tertipleri kontrol alt�na almak. 

 
4. Kurtarma Servisi 

a) Enkaz alt�nda kalanlar� kurtarmak. 
b) Yaral�lara ilk acil yard�m� yapmak. 
c) Binalarda meydana gelen yap�labilir hasarlar� 

onarmak, tehlikeli durumda olan binalar�n 
y�k�lmas�n� sa�lamak. 

 
5. �lk Yard�m Servisi 
Bünyesinde revir, hastane gibi sa�l�k 

tesisleri bulunan büyük kurulu�larda bu tesisler, 
kendi personeli için ilk t�bbi müdahale ve tedavi 
yeri olarak haz�rlan�r. Servisin görevi; 
a) Sald�r�da meydana gelebilecek yaral� ve 

hastalara ilk s�hhi yard�m� yapmak. 
b) Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine 

teslimi veya gömülmeleri, b�rakt�klar� 
e�yalar�n tespiti i�ini de sosyal yard�m 
servisinin yard�m� ile yapmak. 

 
6. Sosyal Yard�m Servisi 
Kurulu�un büyüklü�üne ve özelli�ine göre 

a�a��daki hizmetleri görecek �ekilde 
enformasyon, acil yedirme ile bar�nd�rma ve 
giydirme k�sm� olarak te�kilatland�r�l�r. Görevleri: 
a) Tehlike s�ras�nda personeli, durum hakk�nda s�k 

s�k ayd�nlatmak, morallerini kuvvetlendirmek, 
moral bozucu söylentilerin ç�kmas�n� önlemek. 

b) Ailesinden ayr� dü�en fertlerin, mahalli sosyal 
yard�m servisi ile i�birli�i yaparak 
haberle�melerini ve bulu�malar�n� sa�lamak 

c) Personelin ihtiyac� halinde geçici yedirme, 
giydirme, bar�nd�rma ve haberle�tirme 
hizmetlerini yapmak. 

d) Ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslim 
veya gömülmeleri ve b�rakt�klar� mallar�n 
tespiti hususlar�nda ilkyard�m servisine yard�m 
etmek, kay�tlar�n� tutmak. 

 
7. Teknik Onar�m Servisi 
Bu servisin i�levinde bir servis amiri, 

yard�mc�s�, enerji makine tesisleri onar�m ekibi ile 
elektrik, su, havagaz�, kanalizasyon ve muhabere 
tesisleri onar�m ekibinden olu�ur. Sald�r�larda 
hasara u�rayan kurumun makine ve di�er enerji 
ve ikmal tesisleri ile elektrik, su havagaz� 
kanalizasyon ve telefon gibi teknik tesislerde 
meydana gelebilecek bozukluk ve hasarlar�n k�sa 
zamanda onar�mlar�n�n yap�lmas� ve faaliyetlerine 
devam�n� sa�lamakt�r. 
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TOPRAK FÜM�GASYONU 
 

Adnan ÖZBULUT 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Fümigasyon, k�saca gazlama demektir. 
Her türlü biyolojik dönemlerdeki  böcekleri  ve 
di�er zararl� hastal�k etmenlerini öldürmek 
amac�yla kapal� bir ortama belirli bir �s�da ve 
belirli bir miktarda gaz halinde kimyasal bir 
madde (fümigant) vermek ve belirli bir süre gaz� 
bu ortamda tutmak amac�yla yap�lan i�lemdir. 

 
Fümigasyonun Amaç ve Önemi 
Fümigasyon her türlü bitkisel ve 

hayvansal kaynakl� ürünler ile di�er materyalleri  
zararl� etmenlerden ar�nd�rarak,bu etmenlerin 
tahribat�n� ve ürün kayb�n� önlemek suretiyle 
ürünün sa�l�kl� halde bulunmas� amac�n� 
gerçekle�tirmektedir.Bu i�lem �nsekitisit, fungusit, 
rodertisit, hematosit ve akarisidlerle mücadelenin 
güç veya imkans�z oldu�u hallerde ba� vurulan 
son çaredir. 

Toprak fümigasyonunda esas, ekim veya 
dikim tav�ndaki topra��n 30-35 cm. derinlikte 
i�lenip tesviye edildikten sonra, sahan�n 
kenarlar�na 20 cm derinli�inde çukur aç�lmas� ve 
eldeki çad�r�n bu sahaya kiremit çat� tarz�nda 
örtülerek fümigant�n verilmesidir. E�er fümige 
edilecek toprak y���n halinde ise bu i�lem, çad�r 
y���n üzerine serilip kenarlar�n�n kapat�lmas� 
suretiyle yap�l�r. Toprak fümigasyonunda 
fümigasyon i�lemine ba�lamadan önce topra��n 
10 cm. derinli�indeki �s�s� ölçülmelidir. 10 
derecenin alt�nda fümigasyon i�lemi yap�lmaz. Bu 
metotla en ba�ar�l� uygulama sonuçlar� 15 
derecenin üzerinde al�nmaktad�r. 

 
Topra��n Fümigasyona Haz�rlanmas� 

1.  Toprak yüzeyini bitkisel at�klardan temizleme 
2. Sulama 
3. 35-40 cm’den derin sürüm ve toprak i�leme 
4. T�rm�klama-tesviye 
5. Ek nemlendirme (gerekirse ya�murlama ile) 
6. 35-40 cm derinlikte sürülen topra��n yar� 

derinli�i olan 15-20 cm.deki �s�s� termometre 
ile ölçülür.l50 C ve üzeri �s� en idealidir. Bu 
katman�n �s�s� 100 C alt�nda olmamal�d�r. 

7. Topra��n kuruma ihtimaline kar�� gerekirse 
yüzeysel toprak i�leme yap�l�r 

8. Örtünün örtülmesi 
9. �lac�n verilmesi. Fümigant olarak metil bromid 

(CH3Br) kullan�l�r. Metil bromid s�cak veya 

so�uk metotla uygulan�r. Burada so�uk yöntem 
anlat�lacakt�r. 

 

 
 
Toprak yüzeyi ile plastik örtü aras�nda 

asgari 25 cm bo�luk kalacak �ekilde ilaçlanacak 
sahan�n muhtelif yerlerine destekler konulur. 
Örtünün kenarlar� kenarda aç�lm�� bulunan 20 cm. 
derinlikteki kanala gömülür ve kapat�l�r. Plastik 
örtünün gergin durmas� sa�lan�r. 1 m3 fidelik 
topra��na 40–60 g fümigant dü�ecek �ekilde ilaç 
hesap edilir. Fümige edilecek yerin tam orta 
k�s�mlar�na 6-10 m’de bir toprak seviyesinden 
yüksekçe bir yere verilecek metil bromidin 
buharla�mas�n� sa�layan derinli�i az kaplar 
yerle�tirilmelidir. 

 

 
 
Daha sonra plastik örtünün aç�k olan 

k�sm�ndan tüpler dikkatlice delinerek istenilen 
dozda içeri at�l�r, örtünün aç�k olan k�sm� da 
toprakla iyice kapat�l�r. ��in bu bölümünün daha 
garantili olan� �öyledir. Çivili bir tahta üzerine 
metil bromid tüpü yerle�tirilir. Çad�r�n alt�na 
konur. Çad�r�n üzerinden çad�r zedelenmeden 
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tüpün de ek yerine delik açmadan delme i�lemi 
sa�lan�r. S�v� haldeki ilaç önce s�v� halde 
buharla�ma kaplar�na dolar. Daha sonra oradan 
yava� yava� buharla��r. So�uk yöntemde 
buharla�ma kab� kullanmak zorunludur. �laç direkt 
olarak topra�a uygulanamaz. 

Ortam s�cakl��� 150C ve daha yüksekse 
gazlama süresi 24 saat, 10–150C ise 48 saattir. 
Gazlamadan sonra örtü aç�l�r ve ortam 
havaland�r�l�r. 7–10 gün sonra ekim veya dikim 
yap�l�r. Hava ya�murlu ise örtü tamamen aç�lmaz. 
Birkaç yerinden aç�larak ortam havaland�r�l�r. 
A��r ve çok nemli topraklarda metil bromid 
önerilmez. E�er fümigasyon toprakalt� zararl�lar� 
veya yabanc� ot tohumlar�na kar�� yap�lacaksa 
m2’ye 50 g, bunlara ilaveten fidelerde kök 
çürüklü�ü etmenleri olan funguslara kar�� da 
yap�lacaksa m2’ye 100 g metil bromid 
verilmelidir. Metil bromid verildikten sonra çad�ra 
üstten elle vurularak sirkülasyon sa�lanmal�d�r. 
Organik madde yönünden zengin topraklarda 
metil bromid fümigasyonunun ba�ar�s� dü�üktür. 
Çünkü yanmam�� organik madde metil bromidi 
absorbe etmektedir. Fümige edilmi� toprak 
tamamen steril oldu�u için her an için bula�ma 
söz konusudur. Fideliklerde mümkünse 1–2 y�lda 
bir fümigasyon yap�lmal�d�r. Örtü kald�r�ld�ktan 
sonra havalanmaya yard�mc� olmak için yüzeysel 
toprak i�leme yap�l�r. 72 saat aral�ks�z 
ya�murlama sulama ile toprakta y�kama yap�l�r. 
Aksi takdirde bitkiler brom zehirlenmesine maruz 
kalabilirler. 

Son olarak Cresson ( tere ) testi yap�l�r. 30 
cm derinden toprak örne�i al�n�r. Bu örnek ile 
ilaçlamadan evvel al�nan toprak örne�ine tere 
tohumu ekilir. Tere tohumu çimlenip ç�kmaz ise 
son a�amada yap�lan yüzeysel toprak i�leme ve 
topra��n y�kanmas� i�lemleri tekrarlan�r. Bromun 
havalanmas� ve azalt�lmas� sa�lan�r. Broma en 
hassas  bitki tohumu tere oldu�u için test tere 
tohumu ile yap�lmaktad�r. Bundan sonra istenilen 
ekim veya dikim yap�labilir. 

Metil bromid �iddetli bir solunum 
zehiridir. Fümigasyon i�lemi FÜM�GASYON 
OPERATÖRÜ belgesi bulunan en az iki teknik 
eleman taraf�ndan yap�lmal�d�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINDIKTA YABANCI OT 
MÜCADELES� 

 
Fatma TAN 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
F�nd�k tar�m� yap�lan Karadeniz sahil 

�eridinde iklimin ya���l�, havan�n rutubetli 
olmas� ve yanmam�� çiftlik gübresinin f�nd�k 
alanlar�nda kullan�lmas� yabanc� ot 
yo�unlu�unun artmas�na neden olmaktad�r. 

Dar ve geni� yaprakl� tek y�ll�k yabanc� 
otlar�n yan�nda Bö�ürtlen, K�rçan, Mürver, Pelin, 
gibi çok y�ll�k yabanc� otlar ve odunsu bitkiler de 
f�nd�k alanlar�n� girilemez hale getirerek ürün 
azal���na neden olmaktad�rlar. Böylece i�çilik 
artmakta, f�nd�k toplama ve hayvan otlatma i�leri 
de zorla�maktad�r. Hasat öncesi ve ilkbaharda 
kesmek suretiyle bö�ürtlen gibi odunsu bitkilerin 
kesmek sureti ile temizli�i yap�lsa bile yeniden 
ç�kan sürgünler daha kuvvetli olarak ç�kmaktad�r. 
Yukar�da say�lan olumsuz etkileri ortadan 
kald�rmak için ilaçl� yabanc� ot muadelesi 
yapmak gerekmektedir. Ancak   �laçl� mücadele 
yapmadan önce yap�lmas� gereken baz� i�ler var 
ki biz bunlara kültürel önlemler diyoruz. Kültürel 
önlemler ilaçl� mücadelenin ba�ar�s�n� art�racakt�r. 

Kültürel önlemler: Yanm�� çiftlik gübresi 
kullan�lmas�, yabanc� otlar tohum vermeden 
biçilmesi ve erozyon tehlikesi olmayan yerlerde 
belleme yap�lmas�d�r. 

�laçl� Mücadele : �laçlamalar ilkbaharda 
yabanc� otlar�n 4-6 yaprakl� oldu�u devrede ( Nisan - 
May�s ) aylar�nda yap�l�r. Odunsu bitkilerin daha 
önce biçilmesi ve yeni sürgünler 20-25 cm. 
oldu�u devrede ilaçlama yap�lmas� gerekmektedir. 

�laçlamalar rüzgars�z, sakin güne�li ve 
s�cakl�k 20-25 derece oldu�u zaman yap�lmal�d�r 
 

�lac�n Ad� Doz(mi/da) Zaman� Aç�klamalar 

Touchdown     500-650 

Yabanc� otlar 
ç�k�nca s�cakl�k 
10 derecenin 
üstünde 

F�nd�k gövde ve 
dallar�na 
de�memelidir 

Roundup 480 
SL 300-600 

�lkbaharda 
odunsu bitkiler 
kesilip yeni 
ç�kan sürgünler 
20-25 cm olunca 
ilaçlan�r 

“ 

Roundup 
Extra 480 SL 300-600 “ “ 

Sting 240 SL “ “ “ 

Kitap Okumuyorsan�z,
Tart��mayal�m! 
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TEKKEKÖY TARIM �LÇE MÜDÜRLÜ�ÜNDEN “B�L�NÇL� TARIM” SEFERBERL���
 

Tar�m �lçe Müdürlü�ü f�nd�k beyannamesi 
al�n�rken beraberinde di�er e�itici çal��malara da yer 
vermektedirler. Son zamanlarda toprak tahlili konusu 
üzerinde durulmaktad�r. Tahlil sonuçlar�na göre 
yap�lan tar�m�n faydalar� ve toprak numunesi alma 
teknikleri 38 köyde 1372 çiftçiye uygulamal� olarak 
anlat�lm��t�r. Bu e�itim sonucunda 1728 adet toprak 
numunesi al�narak tahlil sonuçlar� çiftçiye 
anlat�lm��t�r. Tekkeköy Tar�m �lçe Müdürü Bekir 
ÖZTÜRK “�lkel yöntemlerle ve bilinçsizce yap�lan 
tar�m�n çiftçiye ve ülke ekonomisine katk� 
sa�lamad���n�, aksine milyonlarca ton gübrenin bo� 
yere topra�a at�ld���n�, topra��n fiziksel ve kimyasal 
yap�s�n�n bozuldu�unu ve verimli tar�m alanlar�m�z�n 
yava� yava� çorakla�arak elden ç�kt���, gelecek 
nesillere ya�anabilir bir alan b�rakman�n zorunlu 
oldu�unu, böylelikle bunun önüne geçilmesi 
gerekti�ini” bildirmi�tir. 

 
 

B�ÇERDÖVER KURSUNDA BA�ARILI OLANLARA BELGE TÖREN� 
 

 

�l Müdürlü�ümüzce 19/02/2004 tarihinde 
Bafra Ziraat Odas� toplant� salonunda aç�lan 
Biçerdöver Operatör Yeti�tirme kurslar�n�n 
birincisi 03/03/2004 tarihinde sona ermi�tir. 
Kurslarda biçerdöverlerle ilgili teknik bilgiler 
teorik ve uygulamal� olarak aktar�lm�� olup e�itim 
sonunda dereceye giren çiftçilere ba�ar� belgesi ve 
plaket verilmi�tir. 

 
MEYVE A�AÇLARINDA BUDAMA E��T�M� 

 

Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü 
Müdürlü�ü taraf�ndan yap�lan ve Kurumumuz teknik 
elemanlar�n�n da kat�ld��� Meyve A�açlar�nda 
Budama konulu e�itim çal��mas� yap�lm��t�r. Bir gün 
süren ve uygulamal� olarak gerçekle�tirilen e�itimde 
yöremizde yayg�n yeti�tiricili�i yap�lan �eftali ve elma 
a�açlar�nda budaman�n nas�l yap�laca�� ve budaman�n 
verim üzerine etkileri konular�nda teknik elemanlar 
bilgilendirilmi�tir. 
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(F) SINIFI SÜRÜCÜ KURSU AÇILDI 

 

�limiz merkezine ba�l� Akalan köyünde 
(F) s�n�f� sürücü kursu aç�ld�. 13 çiftçinin 
kat�ld��� kursta, Trafik ve Çevre Bilgisi 
e�itimini Teknisyen Recep YAPINCAK, 
Motor ve Tar�m Tekni�i e�itimini Teknisyen 
Ali TARIM, �lk Yard�m Bilgisi e�itimini �l 
Sa�l�k Müdür Yard�mc�s� Hüseyin N�BAT, 
Direksiyon e�itimini ise Teknisyen Kas�m 
�ENEL ve Ya�ar ÖZKAN verdiler. 

 
S�M�T FIRINCILARI �LE TOPLANTI 

 
�limiz F�r�nc�lar Odas�na kay�tl� simit f�r�n� 

sahipleriyle 08.03.2004 tarihinde �l Müdürlü�ümüz 
toplant� salonunda bir toplant� yap�ld�. Toplant�ya 
kat�lan simit f�r�nc�lar�na g�da sicili, üretim izni ve 
teknik sorumlu müdür istihdam� konular�nda gerekli 
yeter-�art bilgiler verildi. F�r�nc�lar Odas� Ba�kan� 
Azmettin MALAY ve yönetim kurulu üyeleri ile 
birlikte toplant�ya, 15 simit f�r�n� sahibi kat�ld�. �l 
Müdürümüz Sadullah K�RENC�’nin de bulundu�u 
toplant�, Kontrol �ube Müdürlü�ü elemanlar�ndan 
Ziraat Mühendisi Mebrure ERENER ve Mustafa 
KOCAMAN’�n bilgilendirmeleri ile sona ermi�tir. 

 
 

Z�RA� �LAÇ BAY�LER� �LE TOPLANTI 
 

�limiz merkez ve ilçelerinde bulunan 
zirai ilaç bayileri ile Samsun, Çar�amba, Bafra 
ve Havza merkezli 4 ayr� grupta bir toplant� 
yap�ld�. Methamidophos etken madde içerikli 
ve di�er zirai mücadele ilaçlar�n�n tavsiye d��� 
kullan�m�n� engellemek, %18’den %8’e dü�en 
KDV oran�n�n ilaç fiyatlar�na uygulanmas�n� 
sa�lamak, 01.01.2004 tarihinden itibaren zirai 
mücadele ilaçlar�nda barkod uygulamas� 
ba�lad���ndan konuyla ilgili bilgi vermek ve 
di�er zirai mücadele konular�nda fikir al�� 
veri�inde bulunmak amac�yla yap�lan 
toplant�ya 8 toptanc� firma ve 77 perakende 
ilaç bayisi kat�lm��t�r. 

 

May�s-Haziran 2004 27



samtim 

� L   M Ü D Ü R L Ü � Ü N D E N   H A B E R L E R 
 

HAL�S ARICI VE MURAT BA� GÖREVE BA�LADI 
 

Kurumumuzda daha önce �dari Müdür 
Yard�mc�s� olarak görev yapan ve Tunceli �l Tar�m 
Müdürlü�üne tayini ç�kan Halis ARICI ile Proje ve 
�statistik �ube Müdürü iken Hakkari �l 
Müdürlü�üne tayini ç�kan Murat BA� mahkeme 
karar� sonucunda kurumumuzdaki görevlerine 
ba�lam��lard�r. Kendilerine Samsun Tar�m �l 
Müdürlü�ü olarak yeni görevlerinde ve 
çal��malar�nda ba�ar�lar dileriz. 

 
ÇAR�AMBA �LÇE TARIM MÜDÜRLÜ�ÜNDEN HALKLA �L��K�LER ATA�I 

 
Çar�amba �lçesinde tüm tar�msal üretim 

alanlar�n� ku�atmak, problemlerini yerinde çözmek 
amac�yla yeni bir uygulama ba�lam��t�r. Tar�m �lçe 
Müdürü Fahrettin YÜKSEL; “�lçemiz çiftçilerinin 
sorunlar�n� yerinde tespit edip çözmek amac�yla her 
sekiz  köyün sorumlulu�u �lçe Tar�m Müdürlü�ünde 
çal��an bir teknik elemana verilmi�tir. Bir nevi halkla 
ili�kiler projesi olarak da de�erlendirilebilecek bu 
hizmet kapsam�nda; Teknik elemanlar�m�z ayda en az 
bir kere sorumlu olduklar� köylere gidip, köylerin 
tar�msal potansiyelini çiftçi baz�nda tespit edecek ve 
sorunlar� ilgili kurumlara ileterek çözümüne yard�mc� 
olacaklard�r. Köy muhtarlar�na teknik elemanlar�n 
isimleri ve mesai sonras�nda da ula�abilecekleri adres 
ve telefonlar� bildirilmi� olup, köy ziyaretleri 
ba�lat�larak teknik elemanlar ile çiftçilerimizin birebir 
tan��malar� peyderpey sa�lanmaktad�r” dedi 
 

ARICILIK E��T�MLER� BA�LADI 
 

Samsun ilinde var olan ar�c�l�k 
potansiyelini devreye sokmak, var olan 
potansiyeli daha ça�da� ve bilimsel düzeye 
eri�tirmek amac�yla kurumumuz taraf�ndan 
ar�c�l�k kurslar� aç�lmaktad�r. Bu amaca 
yönelik olarak mesai saatleri içerisinde 
kurslara kat�lamayan çiftçilerimize 
kurumumuzda Nisan ay� içerisinde 2 hafta 
süreyle ar�c�l�k e�itimi verilmi�tir. 

 

May�s-Haziran 2004 28



samtim 

� L   M Ü D Ü R L Ü � Ü N D E N   H A B E R L E R 
 

KADIN Ç�FTÇ�LER YARI�IYOR BÖLGE F�NAL� �L�M�ZDE YAPILDI 
 

Cumhuriyetimizin 80. Y�l� Kutlama Etkinlikleri 
kapsam�nda k�rsal kesimde ya�ayan kad�n çiftçilerin 
birbirleri ile kayna�malar�, kendilerine güven 
sa�lamalar�, sosyal aktivitede bulunmalar�, e�itim 
çal��malar� sonuçlar�n�n ve tar�msal konularda 
performans�n�n de�erlendirilmesi amac�yla Tar�m ve 
Köyi�leri Bakanl��� Te�kilatlanma ve Destekleme 
Genel Müdürlü�ü taraf�ndan “Kad�n Çiftçiler 
Yar���yor” Bölge Finali ilimizde yap�lm��t�r. 
Organizasyonunu kurumumuzun gerçekle�tirdi�i 
yar��man�n il elemeleri her ilde yap�larak birinci 
olanlar bölge finaline kat�lmaya hak kazanm��t�r. 

Samsun Vali Yard�mc�s� Naz�m MADENO�LU 
ve TEDGEM Genel Müdürü Mehmet TA�AN’�n da 
kat�l�mda bulundu�u Bölge finaline; Samsun’dan 
S.Kezban KAYA ve Hatice KESK�N, Artvin’den 
Güler AYDIN ve Meryem AYDIN, Amasya’dan 
Hayriye KARTAL ve Ayla DEM�RER, Bart�n’dan 
Hülya GÜZEL ve Meryem ALTUNTA�, Giresun’dan 
Reyhan BAL ve �ükriye KARA, Karabük’ten Aysen 
ÇA�LAR ve Necla TAN, Kastamonu’dan Selma 
KILIÇ ve Pakize KAVAL, Ordu’dan Dilek DEM�R 
ve Senem CEPHE, Rize’den Ay�en ���MANLAR ve 
Yasemin KEPENEK, Sinop’tan Özlem 
AYRANCIG�L ve �ehri KARACA, Tokat’tan Sündüz 
YÜREKL� ve Hafize DEM�R, Trabzon’dan Ay�e 
GÜNAL ve Sevim GÜL, Zonguldak’tan Fatma 
OKTAY ve Sebahat OKTAY kat�lm��lard�r. 

17 Mart 2004 günü düzenlenen bölge finalindeki 
ön elemelerde Trabzon, Giresun ve Tokat ilinden 
kat�lan yar��mac�lar finalde yar��maya hak 
kazanm��lard�r. Büyük çeki�menin ya�and��� finalde 
“A�a��daki sert kabuklu meyvelerden hangisinde 
Ülkemiz dünya lideri üretici durumundad�r?” sorusuna 
Trabzon ilinden kat�lan yar��mac�lar�n “f�nd�k” 
cevab�n� vermesi sonucunda ülke finalinde yap�lacak 
olan yar��mada bölgemizi temsil etmeye hak 
kazanm��t�r.Yar��mada ikincili�i Giresun, üçüncülü�ü 
Tokat’tan kat�lan yar��mac�lar kazanm��t�r. 

Anadolu Cam Sanayi A�, New Holand 
Trakmak, Pankobirlik, Saray Hal�, Türkiye Ziraat 
Odalar� Birli�i, Köy-Koop, Or-Koop, P�nar Market, 
Galeri Zer ve Yimpa� Ma�azalar� taraf�ndan 
sponsorlu�u yap�lan yar��mada birinci olan 
yar��mac�lara Bakanl���m�z taraf�ndan birer adet 
Arçelik Çama��r Makinesi, birer adet Saray Hal�, üçer 
adet tam alt�n ve kol saatleri verilmi�tir. 
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�kinci olan yar��mac�lara �l Müdürlü�ümüzce 2 
adet elektrik süpürgesi, iki adet mikser, iki adet kol 
saati ile Bakanl���m�zca iki�er adet tam cumhuriyet 
alt�n�, üçüncü olan yar��mac�lara ise birer adet ütü ve 
2 adet kol saati ile birer adet tam cumhuriyet alt�n� 
verilmi�tir. Ayr�ca tüm yar��mac�lara hediye paketi ile 
günün anlam�n� belirten sertifika verilmi�tir. 

Yar��mada birinci olan Trabzon ekibine hediye 
ve plaketini Samsun Vali Yard�mc�s� Naz�m 
MADENO�LU, ikinci olan yar��mac�lara TEDGEM 
Genel Müdürü Mehmet TA�AN, üçüncü olan 
yar��mac�lara ise �l Müdürümüz Sadullah K�RENC� 
vermi�tir. Vali Yard�mc�m�z Naz�m MADENO�LU 
“Samsun’da böyle bir etkinli�in düzenlenmesi 
sevindirici bir olay. Ayr�ca kad�n çiftçilerimizin böyle 
bir etkinlik içerisinde yer almas� Türk kad�n�n�n 
geldi�i noktay� göstermektedir” diyerek yar��man�n 
hedefine varmas�na dikkat çekmi�tir. 

Genel Müdürümüz Mehmet TA�AN “Genel 
Müdürlük taraf�ndan düzenlenen bu etkinlik amac�na 
ula�makta ve ülkemizin dört bir yan�ndan kat�l�mlarla 
gerçekle�mektedir. Ülke finalinde yar��acak olan bu 
ekibe �imdiden ba�ar�lar diliyorum” demi�tir. �l 
Müdürü Sadullah K�RENC� ise “Kad�n ailede önemli 
yer tutar, ailenin düzenini sa�lar. Ayr�ca bu yar��mada 
görüldü�ü gibi tar�msal çal��malarda da gösterdikleri 
ba�ar� ile hak etti�i yerini almaktad�r” diyerek kad�n�n 
tar�msal geli�imdeki yerini vurgulam��t�r. 

 
 

 

 
�L MÜDÜRLÜ�ÜMÜZ, T�CARET BORSASI ve DAMIZLIK HOLSTE�N SI�IR 

YET��T�R�C�LER� B�RL��� �LE TOPLANTI 
 

�limizde üretilen sütün pazarlanmas�nda 
ya�anan sorunlar�n a��lmas� yönünde yap�lacak 
çal��malara ba�lang�ç olu�turmak ve hayvanc�l��� 
geli�tirmek amac�yla sektörün temsilcileri ile bir 
toplant� yap�ld�. Toplant�da konu�ma yapan �l 
Müdürümüz ” Samsun d���ndaki illerde 550-600 
bin liradan sat�lan süt ilimizde 350.000 liradan 
sat�lmaktad�r. Bu konuya ciddi olarak el atmak 
zorunday�z. Bunun için iyi bir organizasyon 
yaparak üreticiye daha fazla nas�l para 
kazand�r�laca��n�n yollar�n� olu�turmal�y�z” 
demi�tir. Toplant�da konu�ma yapan Ticaret 
Borsas� Ba�kan� Yusuf ÖZER ise Samsun 
hayvanc�l���n� kalk�nd�rmak amac�yla Ticaret 
Borsas�, Tar�m �l Müdürlü�ü ve özel te�ebbüsün 
iyi bir ekip kurdu�unu belirtmi�tir. 

 

Kendisini dü�ünen de�il, ba�kas�n� dü�ünmeyen bencildir.
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Edebiyat Kö�esi 
 

Adnan ÖZBULUT 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

 
GER�DE KALAN 

hadi git 
önüme veday� koy 
apart�lm�� bir heves tutu�tur ete�ime 
bir avuç aç�k yarg� 
kör bir özür mesela 
 

ölürse vefa ölür 
bu sonsuz duru�mada 
müstamel kandilini titretir durur vade 
a�z�m ebedi niyet 
dile gelsem söz yanar 
 

bir yal�m dü�er ayr�l��a 
yaln�zl�k ü�ür 
zevaldir arda kalan metruk muhayyileden 
muttas�l hayal ü�ür 
 

can�mda seferi bir sebep dola��r 
terler yürekte sevda 
 

git kalem a�k�na 
mürekkebe bulanan kan�n ba�� için git 
geride söylenmemi� yüklü bir viran kals�n 
ast�ml� nöbetlerin izini sürsün illet 
boyumca bir sin olsun 
kafi talihim için 
 

�ol safsatay� yüre�inden kapatt�m 
indirdim tamah kepenklerini 
dondu heceler boyu dö�te bekleyen nefes 
 

ka��da damlayan elif ad�na 
i�im paydos 
sab�r tutmaz yaralar emziriyorum 
nicedir beklentim yok 
kütü�ünden dü�ür beni 
 

hadi git 
yüzüm dönmez 
gam makam�nda ömrüm 
ni�anlar�n� kald�r 
k�r bütün zincirleri 
aln�m�n kül renginden son defa öp öyle git 
 

Mustafa KARAOSMANO�LU 
 

SEN�N YANINDA 
 

Karanfilin kokusu 
Bo�tur gülüm yan�nda. 
Dinsin gönül korkusu 
Co�tur gülüm yan�nda. 

 
Ömrümün tek gururu 
Kaderimin u�uru 
Ay�n güne�in nuru 
Lo�tur gülüm yan�nda, 

 
Kederi derdi atmak 
Ne�eye sevinç katmak 
A�k�n zevkini tatmak 
Ho�tur gülüm yan�nda. 

 
Hasret var ya çok densiz 
Ben sensizim sen bensiz 
Ad�m atamam sensiz 
Ko�tur gülüm yan�nda. 

 
Adnan ÖZBULUT 

 
 

AFOR�ZMALARDAN B�R DEMET 
 
* �ftira, k�l�çtan daha zalim bir silaht�r, çünkü 

iftiran�n açt��� yaralar hiçbir zaman kapanmaz. 
* Biri bütün gece hastan�n ba��nda a�lad�. Sabah 

olunca o öldü, hasta a�lad�. 
* Çok dinlememiz az konu�mam�z için iki 

kula��m�z ve bir dilimiz vard�r. 
* Bir hizmette bulundu isem bu çal��maktan ve 

sab�rla dü�ünmekten ba�ka bir �ey de�ildir. 
* �yi insanlarla arkada� olunuz. Kötü kimse ile 

arkada�l�k etmektense, yaln�z olmak evlad�r. 
* Bir dostun üzüntüsüne her kim olsa kat�l�r; bir 

dostun ba�ar�lar�na ise ancak yüksek bir ruhta 
olanlar sevinir. 

* Ne kadar okursan oku, bilgine yara��r biçimde 
davranmaz isen cahilsin. 

 



samtim 

Bas�nda Samsun Tar�m �l 
Müdürlü�ü 
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Süs Bitkilerinden 
Ali R�za DEM�RBA� 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
GÜLLER�N BUDANMASI 

 
Güllerde budama gençle�tirme, verimi 

artt�rma, kaliteyi artt�rma ve form verme amac�yla 
yap�l�r. Güller her y�l ne kadar iyi bak�l�rsa 
bak�ls�n, zamanla dallar�n k�sal�p geli�medi�i, 
kurumu� bir hal ald��� görülür. Bu durumda, 
güllerin keskin aletle a�� noktas�n�n üzerinden 
kesilmesi hem gençle�tirmeye hem de verimli ve 
kaliteli çiçek elde edilmesine yard�mc� olur.  

Gençle�tirmenin söz konusu olmad���, 
verimin de iyi oldu�u güllerde budama form 
içindir. �yi bir form için “V” �eklinde budama 
gerekir. Güllerde budama zaman� k�� sonu veya 
ilkbahar ba��d�r. 

 

 
 
1- Uzun Budama (yumu�ak budama): 

Dallar�n dipten itibaren 5-10 göz b�rak�lacak 
�ekilde kesilmesiyle yap�l�r. Bu tip budama çok 
kuvvetli, sa�l�kl� geli�en güllerde, melez çay 
güllerinde, sar�l�c� güllerde uygulan�r. 

2- K�sa Budama (Sert Budama ) : Dallar 
dipten itibaren 2-4 göz üzerinden budan�r. Bu tip 
budama genç sürgünlerin kuvvetli ve dayan�kl� 
olmas�n�, çiçek dallar�n�n da daha uzun ve 
kuvvetli olmas�n� sa�lar. Zay�f, güçsüz, verimli 
olmayan güllerin ço�u bu �ekilde budan�r. 

3- Kar���k Budama : Gül fidanlar�ndaki 
dallar�n kuvvet, kal�nl�k, uzunluk, ya�, verim gibi 
faktörler göz önünde bulundurulmas� suretiyle 

yerine göre uzun, yerine göre k�sa budanmas�d�r. 
Cinsleri ne olursa olsun pratikte güller �u �ekilde 
budanmal�d�r. 1. y�l 2 göz üzerinden, 2. y�l 3-4 
göz üzerinden, 3. y�l 5-6 göz üzerinden ve 4. y�l 2-
3 göz üzerinden. Bu �ekilde yap�lan budamayla 
güllerin �ekillerini korur, ömürlerini uzat�r�z. 

Budanan fidanlara sulamayla birlikte 
suland�r�lm�� gübre verilmelidir. Budaman�n 
sabah veya ak�am üzeri serinlikte sonbahar-
ilkbahar mevsimleri aras�nda yap�lmas� uygundur. 

 
Güllerde Uç Alma Teknikleri 

Güller genel olarak, dipten itibaren 1 veya 2 
kal�n dal ve çok say�da ince dal meydana 
getirirler. Kaliteli gül yeti�tiricili�inde, bitkilerin 
dipten itibaren birkaç kal�n dal meydana getirmesi 
istenir, bu da “ uç alma tekni�i “ ile sa�lanabilir.  

Yeni dikilen güller, geli�meye ba�lad�ktan 
sonra sürgün geli�imi dikkatle gözlenmeli, 
sürgünler 2.5-3 cm olunca 2. veya 3. be� 
yaprakç�kl� yapra��n üzerinden sürgün ucu 
kopart�lmak suretiyle “Erken Uç Alma“ 
uygulanmal�d�r. Bu yöntemle, meydana gelen 
sürgünlerin daha kal�n çapl� olmas�, bitki üzerinde 
küçük çapl� sürgün kalmamas� ve sürgünler 
üzerindeki yapraklar�n da en büyük ölçülerine 
kadar geli�mesi sa�lanm�� olur. 

Do�al geli�en kuvvetli, orta kal�nl�ktaki gül 
sürgünlerine çiçek tomurcuklar� görülene kadar 
geli�melerine izin verilir, daha sonra üstteki ilk 
be� yaprakç�kl� yapra��n alt�ndan kesilirler. Bu 
�ekilde “Yumu�ak Uç Alma” tekni�i uygulanan 
güllerin daha uzun sapl� olmas� sa�lanm�� olur. 

Güllerde bir de “Sert Uç Alma” vard�r ki: 
bu da uzun sapl�, kaliteli gül elde edilmesi için 
uygulan�r. Sürgünler alttaki iki adet be� 
yaprakç�kl� yapra��n üzerinden kopart�l�r. 

Filiz alma, güllerde çiçek sap� ve buna ba�l� 
olarak ta çiçek tomurcu�u say�s�n� kontrol alt�nda 
tutmak amac�yla yap�l�r. Çünkü uç alma ile ikinci 
ve üçüncü derecedeki gözlerin sürgün yapmalar� 
te�vik edilmi� olur. Bunlardan en üst noktadaki 
b�rak�l�rken, di�erleri al�narak kontrol yap�l�r. 
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tıbbi tkiler
Ya�ar BUDAK 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
Ebegümeci 

(Malva vulgaris) 
 

 
 
Küçük yaprakl� ebegümeci (Malva 

vulgaris), çit, yol ve eski duvar k�y�lar�nda, 
harabeliklerde, ama yaln�zca insanlar�n 
ya�ad�klar� yerlerin çok yak�nlar�nda yeti�ir. 
Büyük yaprakl� ebegümeci (Malva grandfolia) ve 
öteki de�i�ik cinsleri genellikle çiçek ve sebze 
bahçelerinde yeti�ir. Anadolu'da 8 Malva türü 
yeti�mekte olup, bunlar�n çiçek ve yapraklar� bir 
ayr�m yap�lmaks�z�n "Ebegümeci" olarak 
kullan�lmaktad�r. Bu bitkilerin hepsi de 
yapraklar�nda, çiçeklerinde ve saplar�nda bir 
sümüksel madde içerirler. Küçük yaprakl� bitkinin 
uzun saplar�n�n ucundaki yapraklar yuvarlak ve 
çentiklidir. Aç�k pembeden eflatun rengine kadar 
de�i�ebilen renkte çiçek açarlar.Bir de yuvarlak 
meyvesi vard�r. Çiçekleri, yapraklar� ve saplar�, 
Haziran'dan Eylül'e kadar toplanabilir. Bitki, 
kurutuldu�unda özelliklerinin bir bölümünü 
yitirece�i için, elden geldi�ince taze kullan�lmas� 
gerekir. Kurutulmu� bitki de kullan�labilir. 

Ebegümeci çay� mukoza iltihaplar�nda, 
gastrit, mesane iltihab�, mide ve ba��rsak mukoza 
iltihab�nda ve a��z bo�lu�u iltihab�nda oldu�u 

kadar, mide ve ba��rsak ülserinde de ba�ar�yla 
kullan�labilir. Ama bu son iki hastal�k için, arpa 
ile kar���k bir çorba haz�rlamak gerekmektedir. 
Önce arpa kaynat�l�r ve so�uduktan sonra bitki 
yapraklar� eklenir. Akci�er balgamlanmalar�nda, 
bron�iyal nezlede ve a��r� ses k�s�kl���nda önerilir. 
G�rtlak ve bademcik iltihab� ve a��z kurulu�unda 
da ba�ar�yla kullan�labilir. Bitki, sümüksel 
özelli�inin yitirilmemesi için, geceden so�uk suya 
koyularak demlenmelidir. Günlük kullan�m için 2-
3 bardak �l�kla�t�r�p, gün boyunca içilmelidir. 

Nefes darl���na yol açan akci�er amfizemi 
bile ebegümeci çay� ile iyile�tirilebilir. Bu 
durumda, günde en az 3 bardak çay içilmeli ve 
süzüldükten sonra geriye kalan yapraklar iyice 
�s�t�larak bron�lar�n ve akci�erin üstüne geceleyin 
kompres olarak uygulanmal�d�r. Oldukça ender 
görülen gözya�� azl��� durumunda da, gözlere 
ebegümeci banyosu ve kompresi uyguland���nda, 
çok iyi sonuçlar al�nabilir. Ka��nan ve yanan yüz 
alerjilerinde de, yüzü �l�k ebegümeci çay� ile 
y�kamak rahatlat�c�d�r. 

 

Kullan�m Biçimleri: 
Çay Haz�rlamak: Yaln�zca so�uk suda 

demlendirilmelidir. Yar�m tatl� ka���� bitki (ince 
k�y�larak kurutulmu�), orta boy bir su barda�� 
dolusu so�uk suya ak�amdan eklenir, sabahleyin 
süzülür ve �l�kla�t�r�l�r. 

Ayak ve El Banyolar�: �ki avuç dolusu 
ince k�y�lm�� taze bitki, 4-5 litre so�uk suya 
ak�amdan eklenir, ertesi gün, elin veya aya��n 
dayanabilece�i kadar �s�t�l�r ve süzülür. Banyo 
süresi 20 dakikad�r. Banyo suyu, yeniden �s�t�larak 
iki kere daha kullan�labilir. 

Bitki Kompresi: Çay süzüldükten sonra 
artan posalar biraz suyun içinde �s�t�l�r, arpa unu 
ile lapa haline getirilir ve bir bezin üstüne 
yay�larak, s�cak s�cak uygulan�r. Kompresin 
s�cakl���n� yitirmemesi gerekir. Kompres süresi 
iste�e göre düzenlenebilir. 
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ev hali 
Nihal CANITEZ 

Ev Ekonomisi Teknisyeni 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 
 

SOFRA DÜZEN� 
� Yemek listesini haz�rlarken konuklar�n�z�n 

ya�lar�n�, ya�ad�klar� yeri, sa�l�k durumlar�n� 
ve hatta cinsiyetlerini bile dü�ünün. 

� Yemek listesinde mümkün oldu�unca hazm� 
güç yemekleri kullanmay�n. 

� Bir yemek listesinde iki salçal� veya birbirine 
benzeyen iki yemek ve birbirine benzeyen 
isimler bulunmamal�. 

� Bir kral sofras� ile aile sofras� aras�ndaki  fark 
yemek tak�mlar�n�n lüks olu�udur. Ancak 
yemek kurallar� ayn�d�r. 

� Sofraya üç tak�mdan fazla b�çak, çatal 
koymay�n. Ancak bardaklar dört adet olabilir. 

� Misafir olan sofrada her yemek kendi 
tak�m�yla yenmelidir ve her yemekte çatal, 
b�çak ve tabak de�i�melidir. 

� So�uk yemek so�uk tabakta, s�cak yemek 
�s�t�lm�� tabakta verilmelidir. 

� Çatallar� kullan�� s�ras�na göre, sivri taraf� 
havaya kalk�k olarak ve taba��n soluna 
yerle�tirilir. Sadece tatl� çatal� taba��n önüne 
sap� solda kalacak �ekilde yerle�tirilir 

� B�çaklar keskin taraf� taba�a dönük olarak, 
taba��n sa��na yerle�tirilirler. Sadece tatl� 
b�ça�� taba��n önüne, sap� sa�da kalacak 
�ekilde ve ekmek b�ça�� da ekmek taba��n�n 
üzerinde sa� kenar�nda kullan�l�r. 

� Bardaklar her zaman sa�da dururlar. 
� Ka��klar oyuk k�sm� havaya bakar �ekilde ve 

taba��n sa��nda, b�ça��n sa��na yerle�tirilir. 
Tatl� ka���� kullan�lacaksa tatl� b�ça�� kald�r�l�r 
yerine tatl� ka���� koyulur. 

� Çiçek, �amdan vb. misafirlerin birbirlerini 
görmesini engelleyecek �ekilde konmamal�d�r. 

� Tuzluk ve biberlik, tatl� çatal ve b�ça��n�n 
arkas�nda, masan�n ortas�na yak�n konur. 

� Hardal, ketçap, mayonez önceden sofraya 
konmaz. e�er bunlar�n kullan�lacaklar� yemek 
varsa o yemekle beraber sofraya getirilir. 

� Baz� yemeklerin yenmeyen k�s�mlar�, kemikler 
ve k�lç�klar için yemek taba��n�n sol önüne bir 
kemik taba�� konmal�d�r. 

� �ki ki�inin omzunun aras�n�n hizas�nda sofrada 
her iki ki�iye bir sigara tablas� konur. 

BROKOL� ÇORBASI 
 

Malzemeler 
500 g Brokoli, 2 adet p�rasa 

3-4 ka��k s�v�ya�, 100 g Krema, tuz 
 

Haz�rlan��� 
Brokoli ve p�rasay� ay�klay�p robottan geçirin 

küçük parçalar haline getirin. S�v�ya� da p�rasaya 
tuz ekleyip biraz kavurun. Sonra brokoli ekleyin. 
Tekrar kavurun. Üzerine 6 bardak su ilave edilip, 
3-4 dakika. düdüklü tencere de pi�irin. Ate�ten 
ald�ktan ve kapa��n� açt�ktan sonra bir müddet 
so�umaya b�rak�n. Daha sonra içine kremas�n� 

ekleyin, el blenderi veya mikserle iyice kar��t�r�n. 
 

Afiyet Olsun 
 

BEYAZ Ç�KOLATALI RULO 
 

Malzemesi 
100 gram bitter çikolata, 2 çorba ka���� kahve 

6.5 çorba ka���� toz �eker, 4 yumurta 
1 çorba ka���� kakao 

 
Krema 

25 g rendelenmi� beyaz çikolata, 1.5 çorba ka���� 
süt, 2 çorba ka���� kahve, 5 çorba ka���� margarin 

2 muz, 6.5 çorba ka���� pudra �ekeri 
 

Haz�rlan��� 
F�r�n� 180° �s�t�n ve tepsiyi ya�l� ka��tla kaplay�n. 

2 çorba ka���� kahveyi 1 çorba ka���� su ile 
kar��t�rd�ktan sonra bitter çikolatay� eritip 

so�umaya b�rak�n. Yumurta sar�lar�n� �ekerle 
mikserde ç�rp�n. Çikolata ve kahveyi bu kar���ma 

kat�n. �yice ç�rp�lan yumurta aklar�n� da ekleyin ve 
sonra 15 dk pi�irin. Krema için beyaz çikolatay� 

eritin. Süt ve kahveyi de ekledikten sonra 
so�umaya b�rak�n. Bir kasede pudra �ekeriyle ya�� 

ç�rp�n ve beyaz çikolatal� kar���ma ilave edin. 
So�umu� keki ya�l� ka��tlardan ay�r�n. Kremay� 

üzerine dökün ve muzlar� boylamas�na yerle�tirin, 
rulo yap�n. Üzerini pudra �ekeri ile süsleyin. 

Afiyet Olsun 
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t@rimnet 
 

Hüseyin KURT 
Ziraat Mühendisi 
Tar�m Dan��man� 

 

 

Windows Kay�t Numaras�n� Bulma 
1. Ba�lat menüsünden Çal��t�r komutunu 

çal��t�r�n, Regedit yaz�n ve Enter tu�una bas�n. 
Registry editörü ekrana gelecektir.  

2. Sol taraftaki a�aç yap�s�n� kullanarak 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microso
ft\Windows\CurrentVersion anahtar�na gelin. 

3. Sa� taraftaki listede ürün numaran�z� 
göreceksiniz. Art�k bu ürün numaras�n� bir kenara 
not alabilir ve bu bilgiyi bir sonraki Windows 
kurulumunuzda kullanabilirsiniz. 

 
Sa� Fare Menüsünü Temizlemek 
Bir dosyan�n üzerine sa� t�klay�nca silinen 

baz� programlar�n kal�nt�lar�n�n silinmesi için; 
1. Silmek istedi�iniz komutu not al�n.  
2. Registry editörünü çal��t�r�n.  
3. CTRL+F tu�lar�na bas�n. Ekrana gelecek 

olan diyalog kutusu içerisine not alm�� oldu�unuz 
komutu yaz�n ve FIND NEXT dü�mesine bas�n.  

4. Registry kay�tlar� aranacak ve komutu 
içeren Registry anahtar� bulunacakt�r. Bu anahtar� 
silin. Registry editörünü kapat�n. 

 
Araç Çubu�una Ad Yazmak 

E�er Windows 98 kullan�yor ve ekran�n 
alt�ndaki BA�LAT menü çubu�unda ad�n�z� ve 
soyad�n�z� görüntülemek istiyorsan�z; 

1. Bilgisayar�m simgesine çift t�klay�n. 
Buradan C: sabit diskinin üzerine çift t�klay�n ve 
C:\Windows\ApplicationData\Microsoft\Internet 
Explorer dizinini aç�n. 

2. Bu dizinin içerisinde Quick Launch 
ad�nda bir dizin göreceksiniz, bu dizinin ad�n� 
kendi ad�n�zla de�i�tirin ve klasörü kapat�n.  

3. Araç çubu�unda küçük simgelerin 
oldu�u bölüme gelin, burada bo� bir alana fare 
imlecini getirin ve sa� fare dü�mesine bas�n. 

5. Aç�lacak olan menüden BA�LI�I 
GÖSTER komutunu çal��t�r�n. 

 

WORD KISAYOLLARI 
 

ctrl + Yukar� ok Ekleme noktas�n� bir önceki 
paragraf�n ba��na götürür. 

ctrl + A�a�� ok Ekleme noktas�n� bir sonraki 
paragraf�n ba��na götürür. 

Home/End Ekleme noktas�n� sat�r 
ba��na/sonuna götürür. 

ctrl + home Ekleme noktas�n� belgenin 
ba��na götürür. 

ctrl + end Ekleme noktas�n� belgenin 
sonuna götürür. 

F4 Bir önceki i�lemi tekrarlar.  
ctrl + b (ctrl + k) Seçili metni normalse koyu, 

koyuysa normal duruma getirir.
ctrl + � (ctrl + t) Seçili metni normalse italik, 

italikse normal hale getirir. 
ctrl + u (ctrl + a) seçili metni normalse alt�çizili, 

alt� çizili ise normal hale 
getirir. 

ctrl + + seçili metni normalse üslü, 
üslüyse normal hale getirir. 

ctrl + = Seçili metni normalse köklü, 
köklüyse normal hale getirir. 

ctrl + e (ctrl + r) Paragraf� ortalar. 
ctrl + j (ctrl + d) Paragraf� her iki yana ortalar. 
ctrl + l Paragraf� sola yaslar.  
ctrl + r (ctrl + g) paragraf� sa�a yaslar. 
ctrl + f  Düzen*Bul komutu çal���r.  
ctrl + h Düzen*De�i�tir komutu çal���r. 
ctrl + p Yazd�r diyalog kutusunu açar. 
ctrl + bo�luk seçili alan�n yaz�tipi biçimini 

önde�er yaz� tipine dönü�türür. 
ctrl + enter Sayfa aras� verir. 
ctrl + shift +bo�luk Sözcükleri ay�rmadan bo�luk 

verir. 
ctrl + a (ctrl + b) Tüm metni seçer.  
shift + F12 Belgeyi kaydeder. 
ctrl + backspace �mlecin solundaki sözcü�ü 

siler. 
ctrl + del �mlecin sa��ndaki sözcü�ü 

siler. 
Not: Parantez içindeki komutlar sadece Türkçe Word 

için geçerlidir. 
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Tüketici Kö�esi 
Ya�ar BUDAK 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
B�L�NÇL� ENERJ� TÜKET�M� �Ç�N 

 
Araçlar�n Kullan�m�nda 

� Bir arac�n enerji kullan�m� saatte harcad��� 
enerji miktar�na ve kullan�m süresine ba�l�d�r. 
Bununla birlikte araçlar�n enerji ihtiyaçlar�, 
bilinçsizce kullan�mla da artar. 

� Kullan�lmad��� zamanlarda elektrikli araçlar� 
kapatmaya özen gösterilmelidir. 

� Elle çal��t�r�larak kullan�lan bir araç, i� 
kolayla�t�rma aç�s�ndan elektrikli araçtan çok 
farkl� de�ilse, onun kullan�m� tercih 
edilmelidir. 

� Radyo ve televizyon dinlenmedi�i veya 
seyredilmedi�i zaman kapat�lmal�d�r. 

� Buzdolab�, f�r�n veya radyatör gibi �s�t�c� 
araçlar�n yan�na veya güne�li bir kö�eye 
yerle�tirilmemelidir. 

� Buzdolab�ndan gerekli yiyecekler, dolap tekrar 
tekrar aç�l�p al�nacak yerde bir defa aç�l�p 
hepsi birden al�nmal�d�r. 

� Buzdolab�nda saklanmas� gerekli olmayan 
yiyecekler dolaba kesinlikle konulmamal�, 
buzluktaki buz 5-10 mm kal�nl���nda olunca 
çözdürülmelidir. 

� Buzdolab�na s�cak yemek konmamal�d�r. 
� Ütüler zorunlu olandan fazla kullan�lmamal�, 

ütülemeye ara verildi�inde fi�i çekilmelidir. 
� Kurutucu yerine güne� enerjisinden 

yararlan�lmal�d�r.  
� Çama��r ve bula��k makinelerine kireç 

çözücüler kullan�lmal�d�r. Çünkü 1 mm 
kal�nl���ndaki kireç %10 daha fazla enerji 
sarfiyat� demektir.  

 
Yemek Pi�irirken 

� Yiyecek haz�rlama ve pi�irme faaliyetlerinde 
do�ru tipte pi�irme araçlar�n�n kullan�m� ile 
de enerjiden tasarruf sa�lan�r. 

� Her �eyden önce yemekler mümkün olan en 
az suyla pi�irilmeli ve tencerenin kapa�� s�k� 
bir �ekilde kapal� tutulmal�, yemek 
kaynamaya ba�lad�ktan sonra ocak iyice 
k�s�lmal�d�r. Çünkü kaynama ba�lad�ktan 
sonra verilen yüksek �s� daha çok suyun 

buharla�mas�ndan, dolay�s�yla da enerjinin 
bo�a harcanmas�ndan ba�ka hiç bir i�e 
yaramaz. Ayr�ca kaplar�n sadece taban�na �s� 
verecek �ekilde alev ayarlamas� yap�lmal�d�r. 
Kab�n kenarlar�ndan alev ta�mamal�d�r. 

� Düdüklü tencere olarak adland�r�lan bas�nçl� 
tencereler, özellikle uzun süre pi�mesi 
gereken yiyeceklerin pi�irilmesinde yak�t 
tasarrufu sa�lad��� için tercih edilmelidir. 

� Bas�nçl� tencerelerin kullan�lmad��� pi�irme 
i�lemlerinde ise pi�irmenin daha kolay ve 
k�sa sürede olmas� için kenarlar� k�vr�ms�z, 
taban� düz, yan yüzleri dik ve tabanla 
birle�ti�i yerde hafif yuvarlak olan kaplar 
kullan�lmal�d�r. 

� Ocaklar�n verimli yanmalar�n� sa�lamak için 
daima temiz tutulmal�d�r. 

� Yiyecekler pi�erken f�r�n kapa��n� s�k s�k 
açmak her seferinde so�uk havan�n f�r�n içine 
girmesine, dolay�s�yla da enerji kayb�na 
neden olmaktad�r. Bu nedenle kapak 
gere�inden fazla aç�lmamal�d�r. 

� Bir çok yiyecek için pi�irilirken f�r�n�n 
önceden �s�t�lmas�na gerek yoktur. 

 
Konut Ayd�nlatmas�nda 

� Kullan�lmayan alanlar ayd�nlat�lmamal�d�r. 
� Çok say�da ufak ampul yerine büyük bir ampul 

kullan�lmal�d�r. 
� Çal���rken masa lambas� kullan�lmal�d�r. 
� Ampullerin üzerine ����� az geçiren abajurlar 

kullan�lmamal�d�r. 
� Genel ���kland�rma yerine k�smi ���kland�rma 

tercih edilmelidir. 
� Duvarlar aç�k renklere boyanarak daha çok ���k 

yans�mas� sa�lanmal�d�r. 
� Merdiven ayd�nlat�lmas�nda küçük ampullerin 

kullan�lmas�na özen gösterilmelidir. 
� Evimizde enerji kayb�na engel olmak için 

halojen ve normal ampuller yerine flüoresan 
lambalar kullan�lmal�d�r. 

 
Yararlan�lan Kaynak : TSE Tüketici Bülteni
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BUNALTAN ESPR�LER 

 
� -Nap�yosun? 

-Telefonla konu�uyorum.. 
-Aaa sizin telefon konu�uyo mu?.. 

� Basamakta durmay�n otomatik kap� çarpar, 
böler, karekökünü al�r. 

� Saç malanmaz, taran�r... 
� Seven unutmaz, eight unutur... 
� Japon s�rayla uçaktan atlam��. Japonlar 

ölmü�, s�ra ise k�r�lm��!.. 
� 4 ki�ilik bi masa alcakt�m vazgeçtim, 

ki�iliksiz bi masa ald�m! 
� Hadi oyun oynayal�m. Vazgeçtim, oymadan 

oynayal�m! 
� Bir adam�n ayaklar� tutulmu�, sonra da 

kulaklar� kiralanm��!.. 
� �yi ki �talya'da do�mam���z!.. Neden? Çünkü 

�talyanca bilmiyoruz!.. 
� Abi sizin araba ne mal�? Alman mal�! 

Bizimkide klimal�!!! 
� Adam�n biri topalm��, kar�s� da oynam��...  
� Geçen gün arkada�larla f�r�nda patates 

yiyorduk, f�r�n s�cak geldi, bahçeye ç�kt�k? 
� Soru: Yang�n dolab�n� açarsan ne olur? 

Cevap:Yang k�zar... 
� Adam�n biri yar�n ölücem demi�. Yarm��lar 

ölmü�.. 
� Adam�n biri elli lira bulmu� ama ayakl� lira 

bulamam��!!!! 
� Abü, duydun mu, 50 ki�iyi taram��lar. 

Yapma ya, nerde? Marketin kar��s�ndaki 
berberde. 

� "�yi günler, Asl�'yla görü�ebilir miyim?"  
"Asl� evde yok! Fotokopisi var!"  

� Dört yüz yetmi�, üç yüz yetmemi�. 
� Köfteyle möfte aras�nda ne fark vard�r? 

cevap: Biri k�ymadan yap�l�r, di�eri 
m�ymadan. 

� Yarasa yararl� bir hayvand�r. Yararl� bir 
hayvan olmasayd� yaramasa derlerdi... 

� Geçen gün kamyonu sürdüm, Leonardo da 
Vinci. 

 
 

 
Handsfree özellikli cep telefonu 

 
PARA�ÜT 

Adam�n biri para�üt almak için bir dükkana 
girer ve sat�c�yla konu�maya ba�lar: 
- Efendim, para�üt aç�lmazsa ne olacak? 
- Olur mu beyefendi yede�i var onu açars�n�z. 
- Peki ya o da aç�lmazsa? 
- Ürünlerimiz garantilidir, getirin de�i�tiririz... 
 

YAVA�LA 
Temel yeni ald��� arabas�yla otobana ç�km��, 

arabas�n� deniyor. Yol boyunca tabelalar görüyor. 
"YAVA�LA 50 km" H�z�n� 50 km/s'ye dü�ürüyor. 
"YAVA�LA 40 km" H�z�n� 40 km/s'ye dü�ürüyor. 
"YAVA�LA 30 km" H�z�n� 30 km/s'ye dü�ürüyor. 
"YAVA�LA 20 km" H�z�n� 20 km/s'ye dü�ürüyor. 
"YAVA�LA 10 km" H�z�n� 10 km/s'ye dü�ürüyor. 

Ard�ndan bir tabela daha: 
"YAVA�LA'ya HO� GELD�N�Z" 
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Personel Hareketleri 
Ali TRA� 

Personel �efi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

Atamalar
Ad� Soyad� Ünvan� Eski Görev Yeri Yeni Görev Yeri 

Halis ARICI �l Müdür Yard�mc�s� Tunceli Tar�m �l Müdürlü�ü Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
H. Murat BA� �ube Müdürü Hakkari Tar�m �l Müdürlü�ü Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
Aysel UÇAK Zir. Mühendisi Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
Serap SAMSUN Zir. Mühendisi Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Sinop Tar�m �l Müdürlü�ü 
Mehmet Ferit CAN Vet. Hek. I�d�r Tar�m �l Müdürlü�ü 19 May�s �lçe Müdürlü�ü 
Halit YILMAZ Vet. Sa�. Tek. Çar�amba �lçe Müdürlü�ü Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
Ömer ÜSTÜNEL Vet. Sa�. Tek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü A�r� Tar�m �l Müdürlü�ü 
�smail KIRMACI Vet. Sa�. Tek. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Gümü�hane Tar�m �l Müdürlü�ü 
Serdar KARAO�LU Memur Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Tunceli Tar�m �l Müdürlü�ü 
�brahim �lhan Güv. Kor. Memuru Trabzon Su Ür. Ara�t. Enst. Müd. Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

Emekliler
Ad� Soyad� Ünvan�  Ad� Soyad� Ünvan� 

Aysel BAYRAK Tekniker  Ne�e �AH�N Memur 
Berati DÖNMEZ Vet. Sa�. Tek.  Mustafa DALGIÇ Hizmetli 
Mümin AKYÜZ Vet. Sa�. Tek.  Mümin B�CE Hizmetli 
Meral KILINÇ Teknisyen  Salih KARAEVL� Bekçi 
Cengiz BAYDAR �ef    

 
Emekli olan arkada�lar�m�za yeni Atanan arkada�lar�m�za yeni 
ya�amlar�nda mutluluklar dileriz. görevlerinde ba�ar�lar dileriz. 

  
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Elemanlar� Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Elemanlar� 

ZEKAMETRE CEVAPLARI 
Katil A’d�r. (4. ve 6. önermeler do�ru, di�erleri yanl��t�r.) 
 

 

Yandaki �ekilde görüldü�ü gibi önce büyük karenin sa� kenar�ndan yukar� kesilir. 
Sonra üst kenar�ndan kesilir. Daha sonra uzun parçalar üst üste konularak kesim 
tamamlan�r. 

 
 

Dü�ünmeden ö�renmek faydas�z, 
ö�renmeden dü�ünmek tehlikelidir. 

Sadelik, iyilik ve do�ruluk olmayan yerde büyüklük yoktur. 
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Adnan ÖZBULUT 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

 
Bulmacam�z� do�ru çözen ve yaz��ma adresimize 
gönderenlere �l Müdürlü�ümüz yay�nlar�ndan olan 
Ar�c�l�k kitab� hediye edilecektir. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
 

Soldan Sa�a 
1. �ifal� Bir Bitki, 2. Meyvelerin Yenmeyen �ç K�sm�, 
3. �çsel, 4. K�rm�z�, Bir Erkek Ad�, 5. A��rlama, 6. 
Ödeme, Uyar�, 7. Ç�k�� E�imli, Soru Sözü, 8. Bir Ay 
Ad�, 9. Gürültü, 10. Tasavvufi Yol. 
 

Yukar�dan A�a��ya 
1. Yetki, 2. Fiil, Bir �l, 3. Rutubet, Saatin 60'ta Biri, 4. 
�lgi, Çare, 5. Bir Boya, Titan, 6. Mezra, Tersi Yaradana 
Göre �nsan, 7. Ülke, Tersi Beyaz, 8. Ruhsat, Mali Bir 
�badet. 
 

Geçen Say�n�n Yan�tlar� 
Soldan Sa�a : 1. Bedestan, 2. Araka, Na, 3. Lay, 
Taam, 4. Itak, Akü, 5. Nal,At, 6. Çomak, Re, 7. An, 
Han, 8. La, Ra, 9. Ik�n, Mah, 10. Kalemiti. 
Yukar�dan A�a��ya: 1. Bal�kç�l�k, 2. Erat, Aka, 3. 
Dayanma, Il, 4. Ek, Kaan, Ne, 5. Sat, Lk, 6. Aa, Hami, 
7. Anakara, At, 8. Namütenahi. 

ZEKAMETRE 
 

Katil Kim!? 
� A, B ve C cinayet zanl�s�d�r. Yap�lan 

ara�t�rmada cinayet esnas�nda katilin alkollü 
oldu�u anla��lm��t�r. �çlerinden birinin katil 
oldu�u bu üç zanl�, sorgulamalar� s�ras�nda 
a�a��daki iki�er önermeyi yapm��t�r: 

A: 1.O gece alkollü de�ildim 
2.Ben katil de�ilim 

B: 3.O gece alkollüydüm 
4.Fakat katil de�ilim 

C:  5.O gece alkollü de�ildim 
6.Katil, alkol kullanan birisidir. 
 

Polisler daha sonra �u sonuçlara ula�t�lar: 
Yukar�daki önermelerden sadece ikisi do�rudur. 
Zanl�lardan ikisi o gece alkollüdür. Katil Kim!? 
 

Kareden Karelere 
� Sadece 4 adet düz makas kesimleri yaparak 

�ekildeki kareyi 6 adet kareye ay�r�n�z. 
(Karelerin büyüklükleri farkl� olabilir.) 

Zekametrenin cevaplar� 39. sayfadad�r.

 
 
 
 

 

A�aca Ç�kmak �stiyorsan�z 

Y�ld�zlara Ç�kmaya Niyet Ediniz. 




