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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 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� 
 
Sizlere ula�mak, dertlerinize çözüm üretmek ve ulusal ekonomimizde tar�m�n pay�n�n 

art�r�lmas�na katk�da bulunmak ve her �eyden önce Samsun Tarımında Yeni Ufuklar açmak için 
ç�karmakta oldu�umuz dergimizin 2004 y�l�na ait son say�s�yla kar��n�zday�z. Bu bir y�ll�k dönemde 
tar�msal her konuda sizlere son geli�meleri aktarmaya çal��t�k. Bundan sonra da 2005 y�l�nda yeni 
bir formatla üç ayda bir ç�karaca��m�z dergimizle kar��n�zda olaca��z. 

�l Müdürlü�ü olarak yapt���m�z çal��malar� her geçen gün art�rarak yürütmekteyiz. Bu 
ba�lamda Süta� Tesisleri ile BurTar�m 2004 Fuar�na teknik eleman ve çiftçilerimizden olu�an bir 
grupla kat�l�m sa�lad�k. Tar�msal alandaki son yeniliklerin bizzat yerinde görülmesinin yarar�n� bu 
tip çal��malar�m�zla görmekteyiz. 

Yine ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir öneme sahip olan Organik Tar�m konusunda 
teknik elemanlar� bilgilendirmeye yönelik olarak düzenlenen Organik Tar�m E�itimi, �l 
Müdürlü�ümüz organizasyonu ile Samsun’da gerçekle�tirilmi�tir. Büyük oranda kat�l�m sa�lanan 
toplant� sonucunda kat�l�mc�lar�n konu üzerinde bilgilenmelerinin yan� s�ra organizasyonumuzdan 
dolay� memnun kalmalar� bizi de memnun etmi�tir. 

Samsun tar�m�nda hayvanc�l���n geli�mesine olanak tan�yacak önemli çal��malardan biri 
olan Dam�zl�k S���r Yeti�tiricileri Birli�i yeni yerinde hizmete girdi. Bugüne kadar �l 
Müdürlü�ümüz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Birlik, Samsun s���r yeti�tiricilerinin kat�l�m�na 
ba�l� olarak çal��malar�n� daha da art�racakt�r. Bu amaca ula�mak için ilimizde bulunan s���r 
yeti�tiricilerinin kat�l�m ve destekleri yararl� olacakt�r. 

Yeni bir y�la girme haz�rl�klar�n�n yap�ld��� 2004 y�l�nda yapt���m�z çal��malar�n yeterli 
olmad���, ancak bunlar�n birer  basamak oldu�unun bilinci içerisinde hareket etmek durumunday�z. 
Bu vesileyle yeni y�l�n tüm insanl��a sa�l�k, mutluluk, bar�� ve dostluk getirmesini diler, Ülkemiz 
ve Samsun tar�m�nda yeni aç�l�mlar�n olu�mas�n� temenni ederim 

Ürününüzün bereketli ve sa�l�kl� olmas� dile�iyle... 
 

Sadullah K�RENC� 
Tar�m �l Müdürü 
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HER YERDE SERACILIK 
YAPILIR MI 

 
Veysel ARAS Dr. Sami KES�C� 

Ziraat Yük. Mühendisi Ziraat Yük. Mühendisi 
Alata Bahçe Kültürleri Ara�t�rma Enstitüsü Mersin 

 
Günümüzde serac�l�k ülkemizin her yerinde 

yap�lmaya ba�lanmaktad�r. Ayr�ca serac�l���n 
geli�mesi için gerek devlet gerek özel sektör 
kurulu�lar� büyük bir çaba göstermektedirler. 
Üreticiler farkl� bölge veya televizyonlarda 
gördürdükleri türleri kendi alanlar�nda yeti�tirmek 
istemekte ve serac�l��� bilmeseler dahi kendilerini 
serac�l���n içinde bulmaktad�rlar. Akla “Acaba 
Türkiye’nin her yerinde serac�l�k yap�lmal� m�?” 
sorusu akla geliyor. Serac�l�k, bitki için gerekli 
olan iklim ko�ullar�n�n olmad��� zaman ve 
yerlerde bitkilerin optimum isteklerine yak�n 
ko�ullarda yeti�tirebilmek için kurulan yap�lar 
alt�nda yap�lan yeti�tiricili�e denir. Kullan�lan 
örtünün; �zolasyon, Koruyucu ve Sera etkisi gibi 
fonksiyonlar� vard�r. 

 
Serac�l�k Yapmak �çin Gerekli Ko�ullar 

1. Serac�l�k yapmak için d��ar�dan 2300 wh 
m2/gün ve içeriye 1150 2300 wh m2/gün bir 
���k �iddetine ihtiyaç vard�r. 

2. En uygun hava s�cakl��� 12-22oC aras�d�r. 
Yukar� olursa serinletme, a�a�� olursa �s�tma 
yapma zorunlulu�u do�ar. 

 
Örtüalt� yeti�tiricili�i 30-50o enlemleri 

aras�nda yo�unla�m��t�r. Bu da kendi içerisinde 
ikiye ayr�l�r; 30-40o enlem dereceleri aras� (Il�k 
iklim serac�l�k ku�a��), 40-50o enlem dereceleri 
aras� (So�uk iklim serac�l�k ku�a��) 

Il�k �klim Serac�l�k Ku�a��: Özellikle 
Akdeniz ülkeleri, ABD’nin güney ülkeleri, vb. 
- Ortalama s�cakl�k 12-22oC’dir, düzenli �s�tma 

yap�lmayan bir düzene�e sahiptir, 
- Daha basit sera konstrüksiyonlar� kullan�l�r, 
- S�cakl�k iste�i yüksek bitkiler yeti�tirilir, 
- Ucuz ve pratik örtü malzemeleri kullan�l�r, 
- Yeti�tiricilik k�� aylar�nda yo�unla��r, ilk ve 

sonbahara yay�l�r, yaz�n yeti�tiricilik yap�lmaz. 
So�uk �klim Serac�l�k Ku�a��: Hollanda, 

Almanya, �ngiltere, Polonya, �sviçre vb. 
- Düzenli �s�tmal� serac�l�k vard�r, 
- Cam veya sert plastik örtü malzemesi kullan�l�r, 
- S�cakl�k iste�i yüksek bitkiler (yaz�n ve k���n), 

dü�ük olanlarda (k���n) yeti�tiricilik yap�l�r, 
- Daha a��r konstrüksiyon malzemesi kullan�l�r, 
- Seralar y�l boyu üretimde kullan�l�r. 

 
Sera Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler 
a. S�cakl�k: Örtüalt� yeti�tiricili�i k�� 

aylar�nda yap�ld���ndan özellikle s�cakl�k bitkinin 
biyolojik optimumu çevresinde olmas� istenir. 
Y�ll�k ortalama s�cakl���n 10oC olmas� gereklidir. 
Yeti�tirme aylar�nda kas�m ay�ndan may�s ay�na 
kadar olan s�cakl���n ortalama 10oC, kritik aylarda 
(Kas�m- �ubat) y�ll�k minimum s�cakl�k 0oC’nin 
yada -1, - 2oC’ nin alt�na dü�memesi istenir.  

Ayl�k s�cakl�k ortalamas� 12oC’nin 
üzerinde ise �s�tmaya gerek yoktur, 12-22oC aras� 
ise en idealdir. 22oC’nin üzerinde ise zorunlu 
serinletme yap�l�r. 27oC’nin üzerinde ekonomik 
ve pratik olarak serac�l�k mümkün de�ildir. 

Seralarda kritik dönem olarak Antalya’da 
iki ayl�k (20 Ocak- 20 �ubat) bir dönem vard�r. 
Ege Bölgesinde bu dönem üç ay, Karadeniz 
Bölgesinde dört ay, �ç Anadolu Bölgesinde be� 
ay, Do�u Anadolu Bölgesinde ise alt� ayd�r. 

b. I��k: I����n fotosentez ve �s� gibi iki 
önemli etkisi vard�r. En az 10.000 lüx’lük ����a 
ihtiyaç vard�r. Marul-salata için 5.000 lüx, 
domates için 10.000 lüx, h�yar için 15.000 lüx lük 
���k intensitesine ihtiyaç vard�r.  

c. Ya���: Kar ve dolu ya�mas� serac�l��� 
olumsuz etkiler. Kar yükü sera yap�m�nda dikkate 
al�nmal�d�r. Sera üzerinin karla kaplanmas�yla, bir 
yandan a��rl�k yapar, bir yandan da ���klanmay� 
azaltaca��ndan �s�n�n azalmas�na sebep olacakt�r. 
Dolunun en büyük etkisi, mekanik etkidir.  

d. Rüzgar: Rüzgar k�ranlar kurularak 
rüzgar zarar�n�n önüne geçilebilir. Rüzgar h�z�n�n 
25 km/saat in üzerine ç�kmamas� istenir. Rüzgar; 
- Dayan�kl� konstrüksiyon malzemesi seçilmeli, 
- Yalama etkisi yapt���ndan �s� kayb� olu�ur, 
- Örtü plasti�ini parçalayabilir, 
- Mekanik zararlanma yapar, 
- Oransal nemi dü�ürür. 

e. Toprak: Toprak çok fazla s�n�rlay�c� bir 
faktör de�ildir. Sera topra�� de�i�tirilebilir (1 da x 
20 cm = 300 ton topra�a ihtiyaç vard�r). Gerekli 
durumlarda topraks�z kültür de kullan�labilir. 
Serac�l�k yap�lacak toprak; kumlu-t�nl�, %5 
organik madde içermeli, besin maddelerince 
zengin, hastal�k ve zararl�lardan temiz, su tutma 
kapasitesi yüksek geçirgenli�i iyi, bol haval�, PH= 
5,5-7,0 olan, tuzluluk sorunu olmayan ve taban 
suyu 1 m’den yukar� olmayan toprak olmal�d�r. 

f. Su: Fazla tuzlu olmamas�, toksik madde 
içermemesi, hastal�k ta��mamas� gereklidir. 

g. Ekonomik Faktörler: Sonbahar, k�� ve 
ilkbahar� �l�k geçen, yüksek ���k yo�unlu�una 
sahip, iyi ula��m olanaklar� olan, pazar iste�i, ucuz 
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yak�t�, devaml� elektrik, yetenekli i� gücü, kaliteli 
sulama suyu ve toprak, �iddetli rüzgarlar� olmayan 
yerler en iyi sera yerleridir. 
 

Sera Kurulumunda Dikkat Edilecekler 
Seran�n yönü saptanmal�d�r. Do�u-Bat� 

yönünde kurulan bir seran�n % 15-25 daha fazla 
���klanmaya u�rad��� saptanm��t�r. Kuzey-Güney 
do�rultusunda kurulan seralarda bitkiye homojen 
bir ���klanma sa�lar ancak ���klanma azal�r. 
Kuzey-Güney do�rultusunda kurulan seralarda en 
iyi ���klanma sabah saatleridir.  

Arazi büyüklü�ü iyi saptanmal� gerekiyorsa 
teraslama yap�lmal�d�r. Bitki s�ra aralar� Kuzey-
Güney do�rultusunda yap�lmal�d�r. 

Sonuç olarak yukar�daki teknik bilgiler 
do�rultusunda seran�n nerede kurulmas� o kadar 
önemli de�ildir, her yerde serac�l�k yap�labilir. 
Erzurum’da da serac�l�k yap�labilir, ama �s�tma 
maliyeti çok yüksek olaca��ndan ürün sat���ndan 
elde edilen kar dü�ük olacakt�r. Ama baz� so�uk 
bölgelerde termal kaynaklara yak�n yerlerde 
serac�l�k yap�lmas� durumunda �s�tma bu 
kaynaklardan sa�lanaca��ndan dolay�, maliyeti 
dü�ük olacak ve yeti�tirilen üründen önemli kar 
elde edilecektir. Önemli olan cebinizden ne kadar 
para ç�k�p, ne kadar�n�n geri döndü�üdür, e�er iyi 
kar edebiliyorsan�z her yerde serac�l�k 
yapabilirsiniz.

 
 

MAHSUL F�YATINA YAKIN BU�DAY TOHUMLU�U DA�ITILIYOR 
 

 Bakanl���m�z�n 2004-2005 üretim sezonunda ilimiz bu�day üreticilerine yönelik olarak “Mahsul 
Fiyat�na Yak�n Tohumluk Temini Projesi” kapsam�nda 1300 ton tohumluk bu�day  çiftçilerimize 
da��t�lmaya ba�lanm��t�r. Ülkemizde bu�day üretiminin artt�r�lmas� için kaliteli ve sertifikal� tohumluk 
kullan�m�n�n yayg�nla�t�r�lmas� amaçlanmaktad�r. Bilindi�i üzere bir ülkede tar�msal geli�mi�lik seviyesinin 
göstergelerinden birisi de o ülkede genetik potansiyeli yüksek çe�itlerin sertifikal� tohumluklar�n�n çiftçiler 
taraf�ndan kullan�lma derecesidir. Pazara dönük bir tar�m sektörünün geli�tirilebilmesi için kurumsalla�m�� ve 
iyi i�leyen bir tohumluk tedarik sistemine ihtiyaç vard�r.Bu ba�lamda tohumculuk ve ihtisasla�m�� 
tohumculuk kurulu�lar�n�n en önemli i�levi çiftçilerin kendi i�letmelerinde temin edebileceklerinden daha 
kaliteli tohumlu�u daha ucuz fiyatlarla onlar�n kullan�m�na sunmas�d�r. Tohumculuk endüstrisi, tar�mdaki 
teknolojik de�i�im ve verimlilik art��� sürecinde geli�tirdi�i ve ço�altt��� üstün nitelikli ve kaliteli çe�itlerin 
tohumlar�n� çiftçilere benimsetmek ve üretim sürecine sokulmalar�n� sa�layarak tar�mda öncülük yapmaktad�r. 

 Sertifikal� tohumluk kullan�m� verimi ve kaliteyi art�rd��� gibi di�er üretim girdilerinin etkinli�ini de 
art�rmaktad�r. Gerçekten de genetik potansiyeli yüksek çe�itlerin sertifikal� tohumluklar�n�n kullan�m� ile 
üretimde kullan�lan di�er girdilerin yaray��l�l��� da artmaktad�r. Sertifikal� tohumluk bu�day�n kilo ba��na 
fiyat� 450.000 TL. olup bunun %20’sini �l Özel �dare Müdürlü�ü, %80’ini de vatanda� ödemektedir. Çiftçiye 
geli� net fiyat� 360.000 TL’dir. Bu�daylar çiftçilerimize ÇKS ve DGD kay�tlar�ndaki arazi miktarlar�na göre 
bir da araziye 20 kg tohumluk bu�day ekecek �ekilde verilmektedir. �limizde da��t�lan bu�day (ton) çe�itleri; 
 

 Bezostaja Pandas Cumhuriyet-75 Pehlivan Gün-91 Gün-91 Golia Pandas Toplam 
Merkez 74 68,5 24 30 15       211,5 
Alaçam 10 30     10   10 20 80 
Asarc�k 30       5       35 
Ayvac�k 10               10 
Bafra   250         30 73 353 
Çar�amba 30 45           20 95 
Havza 65     20   30 30   145 
Kavak 30         10 10   50 
Ladik 30       10       40 
19 May�s   50         10 20 80 
Tekkeköy 20 45 3         10 78 
Terme 1 1,5             2,5 
Vezirköprü 50       50   10   110 
Yakakent         10       10 

Toplam 350 490 27 50 100 40 100 143 1.300 
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ARICILI�IMIZIN GEL��ME 
SÜREC�NDE ANA ARI 

YET��T�R�C�L���N�N ÖNEM� ve 
ANA ARI KAL�TES�N� ETK�LEYEN 

FAKTÖRLER 
 

 
Dr. Ali KORKMAZ 

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

 
Cahit ÖZTÜRK 

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Alata Bahçe Kültürleri Ara�t�rma Enstitüsü Mersin 

 
 
Ülkemiz tar�m� içerisinde önemli bir yeri olan 

ar�c�l���m�z�n son y�llarda kabuk de�i�tirdi�i ve 
üretim hedeflerinde dikkate de�er bir de�i�im 
ya�ad��� aç�kça görülmektedir. 

Polen, ar� sütü üretimi ve tüketiminin 
yerle�mesi ile birlikte ar�c�l�k nitelik ve nicelik 
olarak geli�me ya�anmas� birbirine paralel olarak 
gitmektedir. Günümüz için lüks gibi görülen ar� 
zehiri ve propolis üretiminin de ar� 
yeti�tiricilerinin gündemine bu günden al�nmas� 
ve pazar olanaklar�n�n ara�t�r�lmas� da yerinde 
olacakt�r. Ancak tüm bu geli�melerin sa�l�kl� ve 
verimli bir �ekilde ya�anmas� için ar� 
yeti�tiricilerinin bilimsel anlamda bilgiyle 
donanmalar�n�n yan�nda kolonilerinin de üstün 
performans gösteren bireylerden olu�mas�, sonucu 
do�rudan etkileyecektir. Bu amaca ula�mak için 
ülkemizde dam�zl�k ana ar� üretimi ile birlikte ana 
ar� yeti�tiricili�i de yayg�n �ekilde yap�lmal�d�r. 

 

 
 
Bal ar�s� kolonilerinin performans�n� ve 

özelliklerini belirleyen temel ölçüt ana ar�n�n 
kalite özellikleridir. Kovan iç düzeninin i�lemesi 

yan�nda gelecek ku�aklar� olu�turacak bireylerin 
anas� olmas� dolay�s�yla da ana ar�n�n önemi 
büyüktür. Bu nedenden dolay� ana ar�n�n istenilen 
özellikte olmas� gerekmektedir. Teknik düzeyde 
ve ekonomik anlamda ar�c�l�k yapabilmek için ana 
ar�lar�n en fazla iki y�l süreyle kolonide tutulmas� 
ve bu süre sonunda yenilenmeleri ön ko�uldur. 
Ülkemiz ar� yeti�tiricileri bu bilince eri�mi� 
olmakla birlikte henüz bu duruma uygun yap� ve 
kurumlar yeterince olu�mam��t�r. 

Yap�lacak olan e�itim ve yay�m çal��malar� 
sonucunda bu sürecin ivme kazanmas� 
kaç�n�lmazd�r. Ayr�ca ar� yeti�tirici birliklerinin 
kurulmas� ve yayg�nla�t�r�lmas� sürecine paralel 
olarak ana ar� yeti�tiricili�i de ekonomik bir 
çal��ma olarak yap�lmaya ba�lanacak, ana ar� 
kalitesindeki art��a ba�l� olarak da di�er ar�c�l�k 
faaliyetlerinde karl�l�k düzeyi artacakt�r. 

Ana ar� yeti�tiricili�i pek çok ar� yeti�tiricisi 
için gizemli bir olayd�r. Fakat gerçekte olay bu 
kadar karma��k ve zor de�ildir. Belli bir yeti�tirme 
periyodundan sonra el al��kanl��� kazanan ar�c� 
rahatl�kla yüzlerce veya hatta binlerce ana ar� 
yeti�tirebilir. K�sa periyotlu zamanda, satmak 
amac�yla çok miktarda ana ar� yeti�tirmek için ise 
iyi bir program, özel ekipman, çal��ma ve yeterli 
finansman gerekmektedir. Bununla birlikte birkaç 
ana ar� veya binlerce adetini yeti�tirmenin 
prensipleri temelde ayn�d�r. Bu kitab�n amac� bir 
hobi veya ticari çapta, mümkün olan en kaliteli 
ana ar�y� yeti�tirmeyi ö�retmektir. Ayr�ca ana ar� 
yeti�tiricili�i, paket ar�c�l�k yayg�nla�t��� durumda 
da gereksinim duyulacak önemli bir yeti�tiricilik 
dal� olacakt�r. Ana ar� yeti�tiricili�inin günümüzde 
önemi bir hayli kavranm�� olmas�na ra�men 
ülkemiz ar�c�l���nda hak etti�i yeri y�llar 
geçmesine ra�men alamam��t�r. 

Ticari anlamda bir ar�c�l���n yap�labilmesi 
sa�l�kl�, verimli ve genç ana ar�larla çal��maya 
ba�l�d�r. Bunun için de ana ar�lar�n verimli oldu�u 
2 ya��na kadar elde tutulmas� ve bu süre sonunda 
de�i�tirilmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde 
ana ar� yeti�tiricili�i bir sektör halini alamam�� ve 
ar�c�lar�m�z da gerek genç ana ar� bulundurmak 
gerekse ana ar� yeti�tiricili�i yapmak konusunda 
yeterli bilince sahip olamam��t�r. Bu yüzden ana 
ar� üretimimiz ülkemiz gereksiniminin ancak 
%5’ini kar��layacak düzeydedir. 

Bugün ülkemizde koloni ba��na bal veriminin 
çok dü�ük düzeyde olmas�n�n alt�nda yatan 
gerçek, önemli oranda ana ar� yeti�tiricili�inin 
ülkemizde yayg�n ve bilimsel �ekilde 
yap�lmamas�ndan kaynaklanmaktad�r. Bu 
sebepten dolay� ar�c�l���m�z�n ça�da� düzeye 



samtim  
 

Kas�m - Aral�k 2004 7

ta��nmas�nda, yeni gelir kaynaklar� olu�mas�nda 
önemli yere sahip olan ana ar� yeti�tiricili�inin 
ar�c�lar�m�z taraf�ndan bilinmesi, ö�renilmesi ve 
yayg�n bir �ekilde yap�lmas�n�n sa�lanmas� önem 
arz etmektedir. Aksi halde dü�ük verimli ve ya�l� 
ana ar�lara sahip kolonilerle üretim yaparak 
ar�c�l�kta geli�mi� olan uluslar�n verim düzeyine 
ula�mam�z olas� de�ildir. 

 
Ana Arı Kalitesini Etkileyen Faktörler 
Ana ar� kalitesini etkileyen faktörler ayn� 

zamanda ana ar�n�n yumurtlamas� üzerine de etkili 
olmaktad�r. Fakat kalite olgusu yumurtlamadan 
ba��ms�z olarak baz� olaylar� da içerdi�inden ayr� 
ele al�nmal�d�r. 

 
1. Ana Ar�n�n Dam�zl�k Özellikleri 
Ana ar� yeti�tiricili�inde tüm kurallara uyulsa 

bile ana ar�n�n yeti�tirilece�i larvalar�n al�naca�� 
koloninin ana ar�s�n�n istenilen özelliklerde 
de�ilse yap�lan tüm i�lemler bo�a gidecektir. Bu 
nedenden ana ar� yeti�tirilecek koloninin üstün 
özelliklere sahip olmas� gerekir. Örne�in uysal 
olmas�, o�ula e�iliminin az olmas� gibi. Hatta 
ticari anlamda bal veya polene yönelik üretim 
yap�lacaksa bu yönde selekte edilmi� kolonilerin 
seçilerek ana ar� yeti�tirilmesi yerinde olacakt�r. 

K�saca üretilmek istenilen ar�c�l�k ürünü veya 
ürünleri yönünden �slah edilmi� verimli dam�zl�k 
kolonilerden ana ar� yeti�tirilmelidir. Ayr�ca 
yöreye adapte olmu� �rk veya ekotiplerin seçilerek 
ana ar� yeti�tirilmeli ve bunlar kullan�larak daha 
verimli koloniler olu�turulmal�d�r. 

 
2. A��lanan Larvan�n Ya�� 
Ana ar�n�n yumurtlamas�na etki eden 

faktörlerde oldu�u gibi kalitesine de etki eden 
faktörlerin önemlilerinden birisi de a��lanan 
larvan�n ya��d�r. Larva ya�� küçüldükçe 
yeti�tirilen ana ar�lar�n ç�k�� a��rl���, çiftle�me 
sonras� canl� a��rl���, ovariol say�s�, spermateka 
çap� ve hacmi ile sperma miktar� artmaktad�r. 

Yumurta transferi ile yeti�tirilen ana ar�lar�n 
canl� a��rl���, spermateka çap�, spermatekadaki 
sperma say�s�, ovariol say�s�; larva transferi ile 
yeti�tirilen ana ar�lardan daha fazla olmaktad�r. 
Fakat pratikte yumurta transferinden ana ar� 
yeti�tirmek çok güç oldu�undan kullan�m alan� 
oldukça k�s�tl�d�r. Bu konuda ülkemizde yap�lan 
ayr� iki çal��ma sonucunda yumurta transferinde 
tutma oran� %55-64 olarak saptanm��t�r. 
 

3. Ana Ar�n�n Yeti�tirilme Yöntemi 
Do�al yolla yeti�tirilen ana ar�lar kontrollü 

olmad���ndan tamamen ar�lar�n tercihine ba�l� 
olarak o anda kovanda bulunan farkl� ya� ve 
özellikteki larvalardan yeti�tirilerek 
yap�lmaktad�r. Ancak teknik metotlarla özellikle 
en yayg�n metot olan Doolittle yöntemiyle 
yeti�tirilen ana ar�lar, larvalar�n ya�� ve genetik 
özellikleri bilindiklerinden hatta baz� yeti�tiriciler 
taraf�ndan test edildiklerinden dolay� daha kaliteli 
olmaktad�rlar. Ayr�ca bu yöntemle yeti�tirilen ana 
ar�larda çiftle�me oran� daha yüksek olmakta, 
daha iri yüksükler elde edilmekte ve yeti�tirilen 
ana ar�lar�n ç�k�� a��rl�klar�, spermateka çaplar� ve 
spermatozoa say�lar� daha fazla olmaktad�r. 

Gözlere a��lanm�� olan larvalar�n koloniye 
verilmesi için en uygun zaman koloni ana 
ar�s�zl���n� hissettikten sonraki zamand�r. Bu 
nedenden ana ar�s�z kolonilerde yeti�tirilen ana 
ar�lar do�al ko�ullarda yeti�tirilen kolonilerdeki 
ana ar� kalitesine yakla�maktad�rlar. 

 

 
 
4. Ba�lat�c� ve Bitirici Koloni Populasyonu 
Ana ar� yeti�tiricili�inde kullan�lan koloniler 

7-12 günlük ya�ta genç i�çi ar�ya ne kadar fazla 
sahip olurlarsa a��lanan larvalarda tutma 
rand�man� o derece artmaktad�r. Ayr�ca besleyici 
ar� bollu�una ba�l� olarak yüksüklere fazla ar� 
sütü konulaca��ndan ana ar� olacak larvalar o 
dönemde etkin beslenerek istenilen özelliklere 
sahip olacaklard�r. 

��çi ar�lar�n fazla ar� sütü üretimi amac�yla, 
her 3-4. günde kuvvetli kolonilerden genç larva 
içeren ve bir k�sm� kapanmam�� yavru içeren 
çerçeveler ana ar� yeti�tirilecek kolonilere 
verilmelidir. Genç larva içeren çerçeve, kuvvetli 
ana yap�c� kolonilerde ana ar� yüksü�ü yap�lan 
çerçevenin hemen yan�na verilir. Bu uygulamayla 
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Ülkemiz de�i�ik co�rafik ve iklimsel 
özellikleri yönünden farkl� bölgelere sahiptir. Bu 
nedenle ülkenin farkl� bölgelerinde farkl� 
mevsimlerde ana ar� üretimi yap�labilir. Bu 
bak�mdan Akdeniz sahil �eridi di�er bölgelere 
göre daha avantajl� bir konuma sahiptir. A�a��da 
harita da görülece�i gibi ülkemiz ana ar� üretim 
dönemlerine göre üç bölgeye ayr�labilir. 

ana ar� yüksüklerinin yerle�tirildi�i çerçeveye bol 
miktarda bak�c� i�çi ar� yönlendirilmi� olur. 

 
5. A��lanan Larva Say�s� 
Bir kolonide bulunan besleyici ar� say�s� ne 

kadar fazla olursa olsun onlar�n salg�layabilece�i 
ar� sütü miktar� genotiplerinin izin verdi�i s�n�r� 
hiçbir zaman a�amayacakt�r. Bundan dolay� 
kolonilerin normal ko�ullarda besleyebilece�i 
larva say�s� s�n�rl�d�r. Bunun için ba�lat�c� 
kolonilere bir defas�nda 45 transfer veya en fazla 
60 transfer yap�lmal�d�r. Ancak çok güçlü 
kolonilere 90 ve üzeri transfer yap�labilir. 
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Daha fazla transfer yap�ld��� durumda a��lama 
rand�man� ile birlikte, yeti�ecek ana ar�lara ait 
olan fizyolojik özelliklerde yetersiz beslemeye 
ba�l� olarak büyük dü�ü� görülecek ve bu da ana 
ar� kalitesini olumsuz etkileyecektir. 

 
 
 
 

 N�SAN-MAYIS MAYIS HAZ�RAN HAZ�RAN-TEMMUZ 

 

 

7. Erkek Ar� Populasyonu Varl��� 
Bir ana ar� üretim program� ne kadar güzel 

yap�l�rsa yap�ls�n çiftle�me olay� dikkate 
al�nmad��� müddetçe sonuç hüsran olacakt�r. 
Do�al çiftle�menin yap�lmas�na izin verilen bir 
yeti�tiricilikte her zaman bu risk vard�r. Ana ar� ne 
kadar yüksek genotipe sahip olursa olsun 
çiftle�ti�i erkek ar� s�radan özelliklere sahipse 
döller de o oranda etkilenecektir. Bunu ortadan 
kald�rmak için mümkün oldu�u kadar izole 
sahalar�n olu�turulmas� ile bu risk minimize 
edilmelidir. Yapay tohumlama uygulamas� ise 
üretici ko�ullar�nda istenilen rand�man� 
vermedi�inden sadece ara�t�rmalarda veya 
dam�zl�k anaç kolonilerin korunmas� amac�yla 
kullan�lmalar� daha uygundur.  

6. Ana Ar� Yeti�tirme Mevsimi  Ana ar� yeti�tiricili�i k��latma sezonu d���nda 
tüm sezonlarda rahatl�kla yap�labilecek bir 
u�ra�t�r. Ancak kaliteli ana ar� yeti�tirmek 
istendi�inde ise tüm yöreler için geçerli olan bir 
tek kural vard�r: En kaliteli ana ar� o�ul sezonunda 
yeti�tirilir. Zira o dönemde yeni bir ana 
olu�turman�n tüm fiziki ko�ullar� vard�r. 

8. Kolonilerin Beslenmesi 
Yüksük yap�c� kolonilere nektar ak�m�n�n 

devam etti�i hissini vermek ve ayn� zamanda 
mum salg�lanmay� te�vik için sürekli �urup veya 
suland�r�lm�� bal verilmelidir. Ar� sütü üretimi, 
geni� çapta polen tüketimi demektir. �yi sonuç 
elde etmek için ana ar� yeti�tirici kolonilere 
polenli çerçeveler verilmelidir. Kolonide bal ve 
polen oldu�u sürece, besleme periyodunca besin 
eksikli�i nedeniyle ortaya ç�kacak olumsuz 
durumlardan endi�e edilmemelidir. Ana ar� 
yeti�tirmeye ba�lamadan en az 1 ay önce besleme 
yap�larak koloni kadrosunun güçlendirilmesi, ana 
ar� larvalar�n� besleyecek i�çi ar�lar�n çok ve 
kuvvetli olmas�n� sa�layabilece�i gibi yeti�tirme 
esnas�nda yap�lacak olan �urup ve kekle besleme 
sonucunda da larvalar daha iyi beslenecektir. 

Çevrede bol nektar ve polen bulunmakta, 
s�cakl�k uygun ve yörede bol miktarda erkek ar� 
bulunmaktad�r. Bundan dolay� ana ar� 
yeti�tiricili�i bu dönemlerde yap�lmal�, besin 
yetersizli�i durumunda koloniler �urup ve kekle 
beslenmelidirler. Ayr�ca gezginci ar�c�l�k nedeni 
ile ve ilkbahar döneminde ana ar�s�z koloniler ve 
yapay o�ullar için en çok ana ar� talebi Nisan–
May�s aylar�nda oldu�undan ticari olarak bu 
dönemler önemlidir. 



samtim  
 

Kas�m - Aral�k 2004 9

BRÜKSEL LAHANASI 
(Brassica oleracea L.) 

 
Sevinç SAYGILI 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

�ki y�ll�k sebze grubunda yer almaktad�r. �lk 
y�l yenen k�sm�n� ikinci y�lda ise tohumlar�n� 
meydana getirmektedir. Anavatan� Avrupa’d�r. 
Ülkemizde yeni yayg�nla�maya ba�lam��t�r. 
Uzayan gövdesi üzerindeki  yapraklar�n 
koltuklar�nda olu�an ceviz büyüklü�ündeki 
tamamen ba� lahanaya benzeyen minyatür ba�lar 
tüketilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morfolojik Özellikler 
Kaz�k kök yap�s�na sahiptir. Ana kaz�k kök 

çevresinde bol miktarda saçak kök meydana 
getirir. Fide ile yap�lan yeti�tiricilikte kaz�k kök 
kopar ve kök çatallan�r, saçak kök say�s� artar. 

Gövde uzunlu�u 1.5-2 m uzayabilir. Bu 
gövdenin üzerinde uzun sapl� geni� ayal� 
yapraklar bulunur ve bu yaprak koltuklar�nda 
minyatür ba�lar olu�ur. Büyüme noktas�n�n 
bitiminde ise yapraklardan olu�an rozet 
olu�maktad�r. Bitki üzerinde çe�it özelli�ine ba�l� 
olarak 30-50 adet aras�nda minyatür lahana ba�� 
bulunmaktad�r. Bitki ikinci y�l çiçek olu�turur. 

Çiçeklerin döllenmesi sonucu olu�an baklalar 
May�s ay�ndan ba�lamak üzere Temmuz ay�na 
kadar olgunla�maktad�r. Meyveleri di�er lahana 
grubu sebzelerinki gibidir. Bir gramda 200-250 
adet tohum bulunur. Çimlenme özelli�ini 4-5 y�l 
muhafaza etmektedir. 

 
Yeti�tirme �stekleri 
 
�klim �ste�i 
Serin iklim sebzesi içersinde yer alan 

Brüksel lahanas�, don tehlikesi olmayan yerlerde 
yeti�tiricili�i uygundur. S�cakl���n 15oC civar�nda 
ve don tehlikesi olmayan ko�ullarda iyi kalitede 
ba�lar olu�maktad�r. Dondan ba�lar zarar 
görmektedir. Yüksek s�cakl�kta ise ba�lar ya 
olu�maz ya da gev�ek olu�maktad�r. Brüksel 
lahanas� yeti�tiricili�i için Karadeniz Bölgesinin 
sahil kesimi çok uygundur. 

 
Toprak iste�i 
En iyi yeti�ti�i toprak; kil içeren kumlu 

topraklard�r. Erkenci çe�itler kumlu, geçci çe�itler 
ise a��r topraklarda iyi geli�mekle birlikte, toprak 
iste�i yönünden çok seçici de�ildir. 5-7.5 pH 
de�erleri aras� yeti�tiricilik için uygundur. 

 
Gübreleme 
Lahanagiller topraktaki organik maddenin 

yüksek olmas�ndan ho�lan�rlar. Bunun için iyi 
yanm�� ah�r gübresi, Brüksel lahanas� 
yeti�tiricili�i yap�lacak topra�a ilkbaharda 1-3 
ton/da ilave edilir. Ah�r gübresinin iyi yanmam�� 
olmas� halinde, lahana sine�i ve kelebe�i zarar 
meydana getirir. Besin maddesinin yetersiz olmas� 
durumunda yaprakta renk aç�lmas�, k�rm�z� renk 
olu�umu, geç ve gev�ek ba� ba�lama veya hiç ba� 
ba�lamama, erken çiçe�e kalkma gibi durumlar 
meydana gelmektedir. Bitkinin geli�me durumuna 
ve dikim öncesi yapt���m�z tahlile göre  çapa ile 
azot takviyesi yap�l�r. Yapra�� için yeti�tirilen 
lahanalarda azotlu gübreleme önemlidir. Bu 
gübreler sulama ve ya�mur sular�yla kolayl�kla 
uzakla�t��� için  bölünerek vermelidir. 

 
Yeti�tirme Tekni�i 
 
Toprak Haz�rl��� 
Tarla 25-30 cm derinlikte sürülmelidir. 

Verilecek gübre toprak tahlili sonucuna göre 
yap�lmal�d�r. Brüksel lahanas� tohumla 
üretilmektedir. Karadeniz Bölgesinde yeti�tiricilik 
için Temmuz ba�� tohum ekimi için uygundur. 
Fide yeti�tiricili�i viyollerde veya yast�klarda 
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yap�l�r. Yast�klara tohum ekiminde 1 m2‘den 600-
700 fide elde edilecek �ekilde m2’ye 4-5 g tohum 
ekilmektedir. �klim �artlar� uygun oldu�unda 2-3 
gün sonra çimlenme görülmektedir. Fideler 3-4 
gerçek yaprakl� olup 15 cm boy ald���nda dikim 
büyüklü�üne gelmi�tir. Karadeniz ya���l� oldu�u 
için masura haz�rlamadan  yerlerine dikilirler. 
Fideler s�ra aras� 80 cm, s�ra üzeri 60 cm olacak 
�ekilde yerlerine dikilirler. Dikimden sonra 
sulamaya çok önem verilmelidir. Topra��n 
çatlamas�na müsaade edilmemelidir çünkü; yeni 
olu�acak kökler zarar görebilir. 

 
Bak�m i�leri 
Sulamalardan sonra toprak tav�nda iken 

bitkinin kök bölgesi havalanmas�, kaymak 
tabakas�n�n k�r�lmas� ve ot mücadelesi için çapa 
yap�l�r. 

 
Olgunluk, Hasat ve Depolama 
Bitkiler 30-40 cm boy ald���nda a�a��dan 

yukar�ya do�ru olmak üzere gövde üzerinde ba�lar 
olu�maya ba�lar. Bitki üzerinde ba�lar�n 
aç�lmas�na müsaade edilmeden  hasada ba�lan�r. 
Kademeli hasat verim ve kaliteyi art�rmaktad�r; 
fakat i�çilik giderleri artmaktad�r. Büyük alanda 
yeti�tiricilik yap�l�yorsa bir defada makinal� hasat 
yap�lmas� önerilmektedir. Hasat edilen Brüksel 
lahanalar� 10o C‘de %90-95 nisbi nemde 4-6 hafta 
süre ile muhafaza edilebilirler. 

 
Verim 
Brüksel lahanas�nda çe�it özelli�i, ekolojik 

ko�ullar ve di�er kültürel i�lemler verim üzerine 
etkilidir. Uygun �artlarda kademeli hasatta 
dekardan 2-3 ton, makinal� hasatta ise 1,5-2,5 ton 
ürün al�nmaktad�r. 

 
Hastal�k ve Zararl�lar 
 
Lahana Galböce�i: Larvalar� konukçu 

bitkinin köklerinde urlar yapar. Urlar bezelye 
büyüklü�ünde ba�lar sonradan birle�erek tüm kök 
bo�az�n� sarar. Lahana ve karnabahar ba� 
ba�l�yamaz. Lahanan�n ba� yapraklar� k�r�l�r. 
Kimyasal mücadelesi yoktur. Bu nedenle ba� 
kesiminden sonra tarlada b�rak�lan kökler 
sökülerek tarladan uzakla�t�r�lmal�, bula��k 
arazilerde ekim nöbeti uygulanmal�, yeti�tirme 
tekniklerine uyulmal�, sa�l�kl� bitki yeti�tirmeli, 
sa�l�kl� fide kullan�lmal�, hasat edilen tarlalar 
sulanarak larvalar öldürülmelidir. 

 

Lahana Göbekkurdu: Yaprak ve gövdeyi 
yiyerek beslenir. Büyüme noktas�nda ise ba� 
ba�layamaz. Mücadele için tarlada kalan bitki 
art�klar� toplan�p yok edilir. Ayr�ca fidelik ve 
tarlada zarar görmü� bitkiler görülür görülmez 
ilaçl� mücadeleye ba�lan�r. 

 
Lahana Kelebe�i: Zarar� larvalar� yapar. 

Bulundu�u bitkiyi tamamen yiyerek kal�n 
damarlar� b�rak�rlar. Mücadele için küçük 
alanlardaki yumurta ve larvalar imha edilir. 
Kelebeklere kar�� feromon tuzaklar kullan�labilir. 
Arap sabunu kar��t�r�lm�� su yapraklara 
püskürtülür. Larvalar için Basillus thurigiensis 
kullan�labilir. Kimyasal mücadele için uygun 
insektisitlerle ilaçlama yap�l�r. 

 
Lahana Yaprak Bitleri: Lahana yapraklar� 

rengini kaybeder ve k�vr�l�r, yapraklar�n alt�nda 
grimsi mavi mumsu bir görünü�te yaprak bitleri 
kolonileri bulunur. K��� yumurta devresinde bitki 
gövdelerinde geçirir. Beslenme ilkbahar�n s�cak 
günlerinde ba�lar. Yaprak biti hücumuna u�rayan 
lahana bitkilerinde, bilhassa fide döneminde 
geli�me durur ve hasat edilirken üründe kalite çok 
dü�er. Kültürel önlem olarak hasattan sonra bitki 
art�klar� toplanmal�d�r. Biyolojik mücadele 
amac�yla do�al dü�manlar� arac�l���yla etkisiz 
hale getirilir. Ayr�ca bitin yo�unlu�una göre 
uygun insektisitle ilaçlan�r. 

 
Lahana Siyah Damar Çürüklü�ü: Hastal��a 

bakteri sebep olmaktad�r. Fide döneminde önce 
sararma, sonra ölüm görülmektedir. Ergin bitkide 
ise önce yaprak kenar�nda sararma sonra 
damarlarda kararma olur. �letim demeti 
bozulmaktad�r. Kültürel önlem olarak temiz 
tohum kullan�lmal�d�r. Hastal�kla bula��k yerde 
ekim nöbeti uygulanmal�d�r. Kimyasal mücadele 
için tohum a�amas�nda ve tarlaya �a��rt�ld�ktan 
sonra uygun pestisitlerle ilaçlanmal�d�r. 

 
De�erlendirme �ekli 
Brüksel lahanas� çorba, salata, tavada etli 

Brüksel lahanas�, köfteli brüksel lahanas�, çe�itli 
türlülerde ve yemeklerde garnitür olarak 
de�erlendirilebilir. Brüksel lahanas�n�n içinde en 
fazla C ve B vitamin gruplar�n� bar�nd�rmakla 
birlikte, özellikle fosfor, kalsiyum, magnezyum ve 
demir gibi mineralleri de bar�nd�r�r. 100 g brüksel 
lahanas�nda; 52 kalori, 4.9 g protein, 0.6 g ya�, 
6.7 g karbonhidrat ve 0 kolesterol de�eri vard�r. 
Bu nedenle özellikle diyet yapanlara ve kalp 
sa�l���na dikkat edenlere tavsiye edilmektedir. 
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1. Giri� 
Seralarda sebze yeti�tiricili�inde, bitki 

besleme ve gübreleme, aç�kta yeti�tiricilikten farkl� 
bir do�aya sahiptir. S�cakl�k, ���k, su ve nem gibi 
çe�itli faktörler, seralarda daha uygun halde 
bulundu�undan geli�me daha h�zl� olur.  Serada 
yüksek verim al�nd��� ve bitkiler güçlü organlar 
geli�tirdi�i için, topraktan kald�r�lan besin 
maddelerinin miktarlar� da oldukça yüksek 
olmaktad�r. Bu konuda Antalya-Kumluca yöresi 
seralar�nda �s�tmas�z �artlarda yap�lan bir çal��ma 
sonucunda; dekardan 1 ton domates ürünü ile 
topraktan 2.18 kg N, 0.60 kg P2O5, 4.03 kg K2O ve 
0.46 kg MgO kald�r�ld��� belirlenmi�tir (Çolako�lu 
ve Pekcan, 1990). 

Yap�lan bir ba�ka çal��mada ise, �s�t�lan 
seralarda bitkinin lüks tüketime geçmesi sebebi ile 
1 ton domates ürünü ile 3.8 kg N ve 7.7 kg 
K2O’nun kald�r�ld��� tespit edilmi�tir (Anstett, 
1985). Röber ve Schaller (1985) ise 1 ton domates 
ürünü ile 3.2 kg N, 5.2 kg K2O, 0.41 kg P ve 0.52 
kg Mg’un kald�r�ld���n� tespit etmi�lerdir. Bir çok 
ara�t�r�c�lar, al�nacak her ton ürün için kald�r�lan 
miktar kadar besin maddelerinin topra�a verilmesi 
gerekti�ini vurgulamaktad�rlar. 

Ancak, unutulmamas� gereken nokta ise, 
toprak analizi sonucundan mevcut faydal� besin 
maddesi miktarlar� ve yaray��l�l�k oranlar� dikkate 
al�narak gübreleme yap�lmas�d�r. Böylece sera 
topra��nda eksik bulunan besin maddeleri gerekti�i 
kadar kullan�l�r. Fazla gübreleme uygulamas�ndan 
kaç�nmak suretiyle, hem topra��n a��r� tuzlanmas� 
önlenir, hem de gereksiz yere kullan�lacak suni 
gübreden tasarruf edilmi� olunur. Domatesin sera 
içine dikilmesinden yakla��k 1.5-2 ay sonra ilk 
meyve hasad�n�n yap�ld��� ve meyve olu�umuyla 
birlikte bitkinin sap ve yaprak k�sm�ndan meyveye 
do�ru kuru madde ak�m�n�n oldu�u belirlenmi�tir. 
�lk meyve salk�m�ndaki meyvelerin hasad�na kadar 
geçen süre içinde olu�an kuru madde birikimi, 
bitkinin tüm geli�me dönemi içinde olu�turdu�u 
kuru maddenin yakla��k %45’i kadard�r. 

Topraktan kald�r�lan azot al�n�� yüzdeleri 
incelendi�inde, bitkilerin ilk geli�me dönemlerinde 
topraktan pek fazla azot kald�rmad��� ancak meyve 
te�ekkülünden sonraki ilk hasad�n ba�lama 
dönemlerinde h�zl� bir �ekilde azotun topraktan 

kald�r�ld��� belirtilmektedir ki bu dönemde 
kald�r�lan azot, toplam azotun %57.66’s� kadard�r. 

Seralarda yeti�tirilen özellikle domates ve 
h�yar bitkilerinde, bitkinin geli�me ortam�nda, fide 
döneminden ba�layarak hasat sonuna kadar 
topraktan fosfor ve potasyum kald�r�lmakta, ilk 
hasat dönemine kadar bitkinin ald��� P miktar� 
toplam�n %66.3’ü, K miktar� ise %63.1’ kadard�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Çar�amba ve Bafra Ovas� Seralar�n�n 

Toprak Verimlili�i ve Bitki Besin Maddeleri 
Durumu 

Çar�amba ve Bafra yöresindeki seralarda 
yeti�tirilen h�yar bitkisinin mikro besin 
elementleri bak�m�ndan beslenme durumunu 
incelemek ve de�i�ik nedenlerle ortaya ç�kan 
beslenme sorunlar�n� belirlemek amac�yla bir 
çal��ma yap�lm��t�r. Bu amaçla, Çar�amba ve 
Bafra yörelerinde h�yar yeti�tirilen 30 seradan 
yaprak örnekleri ile 0-20 ve 20-40 cm derinlikten 
toprak örnekleri al�nm��t�r (Çizelge 1). 

Ara�t�rma sonucunda; yöre seras� 
topraklar�n�n hafif alkali reaksiyonlu oldu�u, 
topraklar�n büyük ço�unlu�u yeterli derecede ve 
yüksek kireçli; ayr�ca tuzsuz, hafif ve orta tuzlu 
oldu�u belirlenmi�tir. Organik maddece fakir, 
bünyelerinin ise killi-t�n ve killi oldu�u 
belirlenmi�tir. Topraklar�n büyük ço�unlu�u 
yaray��l� fosfor ve potasyum bak�m�ndan zengin 
düzeyde oldu�u saptanm��t�r. 

Topraklar�n ve yapraklar�n Fe, Cu, Zn ve 
Mn bak�m�ndan yeterli düzeyde olduklar� 
saptanm��t�r. Yaprak örneklerinin Fe, Cu, Zn ve 
Mn  içerikleri dikkate al�nd���nda genel olarak 
Çar�amba ve Bafra yörelerinde bitkilerin 
beslenme sorunlar�n�n olmad��� belirlenmi�tir 
(Özyaz�c� ve Özdemir, 2004). 

Serada bitki yeti�tiricili�inde, topraklarda 
organik maddenin %10 olmas� istenir. Organik 
maddenin art�r�m�nda çiftlik gübresi, ye�il gübre, 
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kompost ve yapay organik maddeden yararlan�l�r. 
Örtüalt�nda kullan�lacak organik madde miktar� 
aç�kta yeti�tiricilikte kullan�lana göre çok fazlad�r. 
Tavsiye edilen çiftlik gübresi miktar� 8-10 t/da ile 
25-30 t/da’d�r (Sevgican, 1989).  
 
Çizelge 1. Çar�amba ve Bafra’daki H�yar Seralar� 

Toprak Örneklerinin Fiziksel ve 
Kimyasal Analiz Sonuçlar�na �li�kin 
De�erler 

0-20 cm 20-40 cm  �lçeler 
Min. Maks. Ort. Min. Maks. Ort. 

Çar�amba 55 82 66 55 82 66 Suyla doygunluk (%) Bafra 55 93 74 55 88 72 
Çar�amba 7.15 8.25 7.78 7.60 8.25 7.94 PH Bafra 6.55 7.90 7.39 6.90 8.00 7.59 
Çar�amba 1.21 5.76 3.69 0.91 6.51 3.82 CaCO3  (%) 
Bafra 0.77 10.83 5.67 0.31 9.44 5.95 
Çar�amba 0.06 0.38 0.17 0.05 0.23 0.09 Toplam tuz (%) Bafra 0.11 0.59 0.31 0.07 0.38 0.16 
Çar�amba 2.47 5.54 4.39 2.03 5.48 3.26 Organik madde (%) Bafra 1.67 5.54 3.19 1.13 5.54 2.81 
Çar�amba 11.6 103.9 48.6 4.1 83.9 28.7 Al�nabilir P  (kg/da) 
Bafra 8.3 89.5 37.9 6.2 63.5 25.9 
Çar�amba 56 469 168 38 276 108 Al�nabilir K  (kg/da) Bafra 102 868 284 53 411 174 
Çar�amba 15 37 24 15 58 29 Fe  (ppm) Bafra 11 30 19 12 38 21 
Çar�amba 1.0 10.8 3.6 0.2 6.6 1.9 Zn (ppm) 
Bafra 0.6 8.1 3.4 0.3 6.6 2.4 
Çar�amba 13 31 20 12 31 20 Mn  (ppm) Bafra 12 54 31 13 48 28 
Çar�amba 3.6 7.4 5.8 3.2 8.9 5.4 Cu  (ppm) Bafra 1.7 7.3 4.7 1.5 8.6 4.9 

 
3. Serada Domates ve H�yar 

Yeti�tiricili�inde Toprak Analiz Sonuçlar�n�n 
De�erlendirilmesi ve Gübre Önerisi Yap�lmas� 

Serac�l�kta, kimyasal gübrelerin kullan�m� da 
aç�kta yeti�tiricilikteki uygulamadan çok farkl� bir 
durum göstermektedir. Bu konuda yap�lm�� 
çal��malar�n ����� alt�nda, a�a��da çizelge elde 
edilmi�tir. Çizelge 2’de dekardan 1 ton ürün 
alabilmek için gerekli saf madde olarak NPK 
miktarlar� görülmektedir. Çizelgede belirtilen 
miktarlar rehber olarak al�nabilir (Ertekin, 2002). 
 
Çizelge 2. 1 ton/da Ürün Al�nmas� �çin Gerekli Saf 

Madde Olarak NPK Miktarlar� 
Ürün N (kg/da) P2O5 (kg/da) K2O (kg/da) 
H�yar 2.0 1.3 3.0 

 
Örtüalt�nda h�yar yeti�tirme devresinde 

kullan�lacak gübre miktar�n�n tespiti için bir 
mevsim boyunca hedef olarak seçilen miktar� ile 
bir ton ürün elde etmek için gerekli NPK 
miktar�n�n çarp�m� gerekir. Buna göre, örtüalt� 
h�yar yeti�tiricili�inde, dekardan 20 ton ürün 
hedeflendi�inde kullan�lmas� gerekli NPK’l� 
gübrelerin miktarlar� �öyle hesaplanabilir (Ertekin, 
2002): 

Azotlu gübre miktar�: 2 x 20= 40 kg saf azot 
veya, 40 x % 21= 194.5 kg amonyum sülfat. 

Fosforlu gübre miktar�: 1.3 x 20= 26 kg saf 
fosfor veya, 26 x % 18= 144.5 kg süper fosfat. 

Potasl� gübre miktar�: 3 x 20= 60 kg saf 
potasyum veya, 60 x % 50= 120 kg potasyum 
sülfat.  

Bu genel gübreleme verileri ����� alt�nda, 
dikimden en az 1-2 ay önce yapt�r�lacak toprak 
analizlerinden elde edilen, toprakta bulunan ve 
bitki taraf�ndan al�nabilecek durumda olan 
besin maddeleri göz önünde bulundurularak 
gübre uygulamas� yap�lmal�d�r.  

Enstitümüzde seralarda yeti�tirilen ürünlere 
yönelik, sera ko�ullar�nda herhangi bir gübreleme 
ara�t�rmas�-gübre doz çal��mas� yap�lmam��t�r. 
Ancak, bu konuda ülkemizde de yap�lan 
çal��malar�n oldukça s�n�rl� oldu�u da göz ard� 
edilmemelidir. Ülkemizdeki di�er yörelerde 
yap�lan çal��malar�n ����� alt�nda, Enstitümüz 
taraf�ndan yöremiz seralar�nda yeti�tirilen ba�l�ca 
ürünler olan domates ve h�yar için gübreleme 
tavsiyesi çizelgesi olu�turulmu� olup, toprak analiz 
sonuçlar�n�n de�erlendirildi�i bu gübreleme 
tavsiyesi Çizelge 3, 4 ve 5’de verilmi�tir.  

 
Çizelge 3. Sera �artlar�nda Domates ve H�yar 

Bitkisine Verilmesi Gereken Azotlu 
Gübre Miktar� 

% Organik Madde Gübre 
Cinsi 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4-5 5-6 

Kalsiyum 
amonyum 

nitrat (CAN) 
(% 26 N) 

kg/da 

100 96 88 85 75 65 

Amonyum 
sülfat (% 21 

N) kg/da 
124 119 109 105 95 85 
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Çizelge 4. Sera �artlar�nda Domates ve H�yar 

Bitkisine Verilmesi Gereken Fosforlu 
Gübre Miktar� (Diamonyum fosfat-
DAP) (18-46-0) (kg/da) 
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0.1 39 
1.1 35 
2.1 30 
3.1 26 
4.1 22 
5.1 20 
6.1 17 
7.1 13 

Saf Madde Olarak P2O5 
(kg/da) 

8.1 11 
 
Çizelge 5. Sera �artlar�nda domates ve h�yar 

bitkisine verilmesi gereken 
potasyumlu gübre miktar� (Potasyum 
sülfat) (%50) (kg/da) 
Saf madde olarak K2O (kg/da) 

0.0 10.1 20.1 30.0 
60 50 40 30 

 
� Genel bir kural olarak, kimyasal gübre olarak 

tavsiye edilen gübrelerden, azotlu gübrenin 
%25’i, fosforlu gübrenin tamam� ve potasl� 
gübrenin %50’si temel gübreleme s�ras�nda 
verilmelidir (Ertekin, 2002). 

� Temel gübrelemede azotlu gübrenin bir k�sm�n�n 
verilmesi ile bitkinin a��r� vejetatif geli�mesi 
önlenir. 

� Bitki geli�mesinin ba�lang�c�nda fosfora ihtiyac�n 
fazla olmas�ndan fosforlu gübrenin tamam� 
ba�lang�çta topra�a verilir. 

� Azotlu ve potasl� gübrelerin kalan k�s�mlar� da 
sulama suyu ile birkaç parti halinde verilir. 

� Üst gübrelemeye meyve tutumundan sonra 
yap�lacak sulamalarla ba�lanmal�d�r. 

� Azotlu gübreler 5-6 defada, potasta 3-4 defada 
verilmesi tavsiye edilir. Bitkinin azot ve potas� 
kullanaca�� zaman, dikimden sonra geçen ilk 3-4 
ayd�r. 

 
4. Seralarda Tuzluluk Problemi 
Seralarda gere�inden fazla kimyasal gübre 

ve tuz oran� yüksek, iyice yanmam�� hayvan 
gübresinin uygulanmas� sonucunda, topraktaki tuz 
oran� artmaktad�r. Çar�amba ve Bafra yöresi 
seralar�nda yap�lan çal��mada, sera topraklar�n�n 
toplam tuz de�erleri bak�m�ndan topraklar tuzsuz, 
hafif ve orta tuzlu bulunmu�tur. 

�ncelenen topraklar�n %55’inin tuz ihtiva 
etmedi�i, %45’inin ise hafif ve orta derecede tuz 
ihtiva etti�i tespit edilmi�tir. Tuz konsantrasyonu 

özellikle ilk 20 cm’lik toprak kat�nda ve Bafra 
yöresi seralar�nda daha yüksek bulunmu�tur. 

Yöre seralar�nda hafif ve orta seviyede 
tuzlanma görülmesi; yeti�tirme devresi boyunca 
verilen çe�itli gübrelerden ayr�lan tuzlar, k�� 
aylar�nda taban suyu seviyesinin yükselmesi ile alt 
tabakalarda biriken tuzlar veya devaml� ayn� 
bitkinin yeti�tirilmesi sonucu bitkilerin 
kullanmad�klar� besin maddeleri ve sulama kalitesi 
iyi olmayan sular ile yap�lan sulamalar sonucu sera 
topraklar�n�n tuzlanmas� ile aç�klanabilir (Özyaz�c� 
ve Özdemir, 2004). Bu durum toprak tuzlulu�u 
bak�m�ndan, yöre seralar�nda sebze 
yeti�tiricili�inde önlem al�namad��� sürece ileride 
önemli sorunlardan biri olaca�� ihtimalini 
güçlendirmi�tir. 

Bu bak�mdan sera topraklar�nda tuzlanma 
varsa, tuzlulu�un giderilmesinde kullan�lacak en 
etkili ve en kolay yol, sera topra��n�n tuz problemi 
olmayan su ile y�kanmas� ve üst katmanlarda 
bulunan tuzun alt katlara inmesini sa�lamakt�r.  

Bunun yan�nda, sulama suyunun neden 
oldu�u toprak yüzeyi ve bitki kök bölgesindeki 
fazla suyun yapay yollarla yani sera içi drenaj 
sistemi ile uzakla�t�r�lmas� da önerilebilir. 
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TARIMSAL KALKINMA 
KOOPERAT�FLER� 

 
Ayn� Ça�lar YILMAZ 

Tar�m Teknikeri 
Silifke Meslek Yüksek Okulu 

 
Kooperatifçilik, ki�ilerin tek ba�lar�na 

yapamad�klar� veya birlikte yapmalar�nda yarar 
bulunan ekonomik faaliyetleri maliyet fiyat�na ve 
en kaliteli �ekilde yapmak için i�birli�i 
yap�lmas�d�r. Kooperatifte; devlet yard�m� 
olmadan, adil ilkelerle üretim, pazarlama, 
zararlardan korunma gibi amaçlarla ki�ilerin 
gönüllü birle�mesi söz konusudur. Günümüzde, 
kooperatifleri mal ve hizmet üretiminin yap�ld��� 
her türlü ekonomik faaliyet alan�nda görmek 
mümkündür. 

 
 
Tar�mda hedef, tar�m ürünlerine 

kazand�r�lan katma de�erlerden üreticinin ald��� 
pay� art�rmakt�r. Kar��m�za “bunu nas�l 
gerçekle�tirece�iz?” Cevap; tar�m-sanayi 
bütünle�mesinde kooperatiften yararlanmakt�r. 
Tar�m ürünlerinin kooperatiflerde i�lenip, 
pazarlanmas� ile katma de�er yarat�lacak, i�gücü 
istihdam edilecek fazlalar�n geri dönü�ümü 
çiftçilerde kalacakt�r. Ayr�ca, tar�mda adil gelir 
da��l�m� da sa�lanacakt�r. K�rsal alanlarda tar�ma 
dayal� endüstri ile k�rsal kesimde i� imkan� 
do�acakt�r. Ortaklar, kooperatif i�letmenin hem 
mü�terisi hem de sahibidirler. Bu nedenle ortak-
mü�teri-patron kimli�i kooperatif sayesinde ayn� 
ki�ilerde toplanacakt�r. 

Tar�msal Amaçl� Kooperatifler; Köy 
kalk�nma kooperatifi, Orman köyünü kalk�nd�rma 
kooperatifi, Hayvan üreticileri tedarik ve 
pazarlama kooperatifi, Su ürünleri üretim ve 
de�erlendirme kooperatifi, Zirai sulama,Toprak 

muhafaza ve arazi �slah� (Toprak-su) kooperatifi, 
Pancar ekicileri istihsal ve sat�� kooperatifi, -Çay 
ekicileri istihsal ve sat�� kooperatifi, Toprak ve 
Tar�m reformu kooperatifi, Elektrik üretim 
kooperatifi olmak üzere 9 türden ibarettir. 

 
Yararlar� 
Tar�msal kalk�nma kooperatifi ortaklar� 

"çiftçi" ve faaliyet alan� "tar�m" olan 
kooperatiflerdir. Tar�msal amaçl� kooperatifler, 
tar�msal faaliyeti gerçekle�tirmek için köy, belde 
ve ilçe gibi yerle�im merkezlerinde 
kurulabilmektedir. Tar�m kooperatifleri çiftçilerin 
ekonomik haklar�n� korumak ve daha fazla kar 
elde etmeleri için kurulurlar. Bu kar; kooperatifin 
fiyatlar� etkilemesi ya da gerekli girdilerin temini 
ile verim art��� �eklinde olur. Ortaklar� çiftçi 
olmas�na ra�men faaliyet alanlar� tar�m olmayan 
kooperatifler de mevcuttur. Çiftçilerin kurduklar� 
tüketim kooperatifi, bir tar�m kooperatifi de�ildir. 
Bu kooperatifler, çiftçilerin tüketim ihtiyaçlar� ile 
ilgilenmektedir. 

Çiftçi, kooperatiflerin zay�f oldu�u 
yerlerde, girdileri pahal� al�r ve ürünleri de ucuza 
satar. Girdi üreten ve ürün i�leyen firmalar�n son 
derece iyi organize olmalar�na kar��n, tar�m 
i�letmeleri, örgütsüz, da��n�k ve küçük 
i�letmelerdir. 

 
Katk�lar� 
Bir bölgede kredi kooperatifleri mevcut ise, 

orada çok yüksek faizle borç veren kredi 
kaynaklar� bar�namaz, 

Pazarlama kooperatifleri ile çiftçinin geliri 
yükselir, k�rsal kesimde sanayinin kurulmas�na 
ortam haz�rlan�r. 

Da��n�k arazi parçalar� toplula�t�r�labilir. 
Arazi �slah çal��malar� yap�labilir ve sulama 

�ebekeleri geli�tirilebilir, elektrik, telefon, su, 
tar�m sigortas� vb gibi hizmetlerinin gelmesi 
kolayla�abilir, 

Kooperatiflerle hayvan yeti�tiricili�i te�vik 
edilir, pazarlama ko�ullar�n�n geli�tirilmesi ile 
üretici güven alt�na al�nabilir, 

�stihdam imkanlar� art�r�larak, k�rdan kente 
göç azalt�labilir,  

K�rsal hayat beraber çal��ma faaliyetleri ile 
daha uyumlu hale getirilebilir, 

Kooperatifler tar�m, i�letmecilik, pazarlama 
konular�nda bilgi aktar�m�nda bulunabilirler, 

Gerek ekonomik gerekse sosyal kazançlar 
toplumlar�n ya�am standartlar�n� yükseltir. 

 
Amaçlar� 
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Kooperatiflerin ekonomik ve sosyal 
nitelikli amaçlar� vard�r. Kooperatifler bu 
amaçlardan birini veya birkaç�n� ayn� anda 
gerçekle�tirebilir. 

Sermaye birikimi olu�turmas�: 
Kooperatifler ortaklar�na sa�lad�klar� fiyat 
avantajlar� ile ortaklar�na gelir art��� yaratabilirler. 
Y�l sonunda olu�turduklar� fazlalar�n ortaklara 
da��t�lmas�, ortaklar�na ilave kaynak transferi 
niteli�indedir. Yarat�lan gelir art��lar�n�n bir k�sm� 
tüketime bir k�sm� da tasarrufa ve yat�r�ma 
yönelecektir. 

Ortaklar�n her türlü bitkisel, hayvanc�l�k 
,ormanc�l�k konular�ndaki istihsalini geli�tirmek 
ve ihtiyaçlar� ile ilgili temin, tedarik, i�letme, 
pazarlama, de�erlendirme faaliyetlerinde 
bulunmak, 

Ortaklar�n ekonomik ve sosyal yönden 
geli�melerine yard�mc� olmak, i� sahas� temin 
etmek, üreticinin ekonomik faaliyetini korumak, 

Ortaklar�n ekonomik gücünü artt�rmak için 
tabii kaynaklardan faydalanmak, el ve ev sanatlar� 
ile tar�msal sanayinin geli�mesini sa�lay�c� 
tedbirler almakt�r. 

En �yi Fiyata Ula�ma; Kooperatif, 
ortaklar�na satt��� girdiler için veya ortaklar�ndan 
sat�n ald��� ürünler için en uygun fiyat� vermeyi 
hedefler. Kooperatifin ekonomik gücü artt�kça en 
iyi fiyata ula�ma hedefi de o ölçüde yüksek 
olacakt�r. 

Ortaklara En Yüksek Ristürn'ü Sa�lamak. 
Kooperatiflerde y�l boyunca yap�lan i�lemler 
sonunda fazlalar olur. Bu fazlalar�n ortaklara geri 
ödenmesine ristürn denir. Kooperatif ile ticari 
ili�ki içinde olan her orta��n y�l sonunda olu�an 
fazlalardan yararlanma hakk� vard�r. Bu fazlalar 
da��t�lmay�p, kooperatifin sermaye birikimine 
katk�da da kullan�labilir. 

Ortak ��letmeler �çin En �yi Getirinin 
Sa�lanmas�; Ortaklar�n elde ettikleri fiyat avantaj� 
ve y�l sonunda elde etmeyi dü�ündükleri ristürn 
miktar�n�n toplam�ndan ibarettir. Bu iki amaç 
ayr�-ayr� hedeflenebilece�i gibi ikisi bir arada da 
hedeflenebilir 

Di�er Firmalar ile Birlikte Piyasada 
�stikrar ve Piyasa Bar���n�n Sa�lanmas�; 
Kooperatifler özel firmalar ile birlikte rekabet 
etmektedirler. Pazarda en iyi fiyat�n olu�mas�na 
da katk�da bulunurlar. 

En Yüksek Ciroya Ula�mak; Kooperatifin 
mümkün oldu�unca ticari faaliyetini art�rmal�d�r. 
Kooperatif fazla çiftçiye ula�ma ve pazar pay�n� 
art�rmaya çabalar. Bu ortak say�s�n� art�rmakla 

veya mevcut ortaklardan artan oranlarda mal 
al�m�/sat�m� ile gerçekle�ir. 

Sosyal Amaçlar Sermayenin Tabana 
Yay�lmas�na Katk�da Bulunmak; Kooperatif, 
ortaklar�na yapt��� katk�lar sonucu tar�mda 
sermaye birikimine yard�m eder. Sermayenin 
tabana yay�lmas�, ekonomik geli�melerden halk�n 
yararland�r�lmas� ve herkesin üretti�i kadar 
gelirden pay almas�d�r. Kooperatifler geni� halk 
kitlelerinin gelirden pay almas� için bir araç olarak 
kullan�lmaktad�r. Üyelerinin e�itimini sa�layarak 
kendi kendine yönetme yetene�i kazand�rmak; 
demokrasinin yayg�nla�mas� aç�s�ndan önemli bir 
görevdir. Kooperatifler, e�itim programlar� ile 
teknik konularda üyelerine bilgi aktar�rlar. 

Kooperatiflerde her türlü karar ortaklar�n 
kat�l�m� ile al�n�r. Böylece, demokrasi okulu olma 
özelli�i ta��rlar. Bu bilinç e�itim çal��malar� ile 
ortaklara kazand�r�l�r.�stihdam imkan� yaratma; 
kooperatifler tar�ma dayal� sanayii tesisleri 
kurarak, k�rsal kesimde i� imkan� yarat�rlar. Bu 
geli�meden öncelikle ortaklar yararlan�r. Daha 
sonra da k�rsal kesimdeki di�er ki�ilere istihdam 
edilebilir. 

 
 
Çal��ma Konular� 
a)Tar�mda her türlü verimlili�i artt�r�c� 

tedbirleri almak, 
b)Bitki, hayvan, orman, su, ar�c�l�k, 

meyvecilik, ba�c�l�k, sebzecilik, çiçekçilik ve 
di�er ürünlerin rantabl bir �ekilde yeti�tirilmesi ile 
ilgili her türlü teknik faaliyetlerde bulunmak, 

c)Ortaklar�n her türlü ürün ve mamullerinin 
kalitesini yükseltecek tedbirleri almak, hastal�k ve 
ha�erelerle mücadele yapmak ve yapt�rmak, 

d)Ortaklar�n üretimle ilgili araç,gereç ve 
di�er tar�msal girdi ihtiyaçlar�n� temin etmek, 

e)Bitkisel ve hayvansal mahsullerin 
de�erlendirme, i�letme, muhafaza ve pazarlama 
ile ilgili her türlü fonksiyonlar�n� yerine getirmek 
için gerekli çal��malar� yapmak ve yapt�rmak, 
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f)Çay ziraat�nda verimlili�i artt�rmak 
amac�yla ilgili kurulu�larla i�birli�i yapmak, 
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g)Tar�m ve Köy i�leri bakanl��� ile di�er 
bakanl�klar, te�ekküller ve bankalar taraf�ndan 
yap�lacak teknik ve mali yard�mlardan ortaklara 
intikalini sa�lamak, 

h)Özel ve Resmi kurulu�lardan temin edilen 
kredi, hibe ve borç paray� gayeye uygun 
hizmetlerden kullanmak, 

�)Ortaklara her türlü sigorta hizmetlerinin 
sa�lanmas�nda arac�l�k etmek, 

j)Kooperatif çal��malar�yla ilgili kiralama 
i�lerini yapmak. 

k)Kooperatifin ithalat ve ihracatla ile ilgili 
i�lerini yapmak veya yapt�rmak. 

 

 
 
Kooperatifçilik �lkeleri 
1. Gönüllü ve Aç�k Üyelik; Belirli �artlar� 

ta��yan herkes kooperatife üye olabilir. Üyelik 
ki�inin özgür iradesi ile olur. Üye olmak ya da 
üyeli�in sona ermesinde hiçbir zorlama veya ön 
ko�ul ileri sürülemez. 

2. Demokratik Üye kontrolü: Üyeler 
kooperatifi yönetmede e�it hakka sahiptirler. Bu 
hak hiç kimse veya hiçbir grubun elinde olamaz. 
Genel kurulda her üyenin oy hakk� e�ittir. 

3. Üyenin ekonomik kat�l�m�: Yap�lacak her 
türlü ekonomik faaliyete üyenin kat�l�m� söz 
konusudur. Bir üye kooperatife üye olurken belirli 
bir ortakl�k sermayesi yüklenmektedir. Ortakl�k 
sermayesinin alt ve üst limitleri belirlenmi� 
olmakla birlikte, kat�l�m sermayesi miktar� üyelere 
baz� ilave haklar tan�maz. Ticari faaliyetler 
sonunda kooperatifte olu�an fazlalarda herkesin 
hakk� ise e�it de�ildir. Ticari fazlalardaki hak, 

üyenin kooperatifle yapt��� ticari al��-veri�in 
hacmine ba�l�d�r. 

4. Özerklik ve ba��ms�zl�k: Kooperatif 
hiçbir ki�i yada kurumun yönetimi alt�nda 
de�ildir. Kooperatifler Devletten ba��ms�z 
kurumlard�r. Devlete ba��ml�l�k ba�ar�y� olumsuz 
etkiler. Devlet kooperatiflere yard�m etmek 
istiyorsa, yasal düzenlemeler ile onlar�n 
faaliyetlerinde önlerini açmal�d�r. Kay�tl� ekonomi 
kooperatiflerin geli�mesi ve yayg�nla�mas� ile 
sa�lanabilir. 

5. E�itim ve bilginin geli�tirilmesi: 
Kooperatiflerin ba�ar�s� için, üyelerin, çal��anlar�n 
ve halk�n e�itimi önemlidir. Kooperatifçili�in yeni 
geli�ti�i yörelerde e�itim büyük önem ta��r. 
“Kooperatif nedir, nas�l çal���r? Faydalar� 
nelerdir?” Ortaklar�n kooperatif üzerindeki hak ve 
sorumluluklar� nelerdir? Ortaklar�n 
kooperatiflerde hak arama yollar� nelerdir? gibi 
konular� halka anlatmak gerekir. Üyelerin 
kooperatife ba�l�l�klar�n� art�rmak için teknik ve 
kooperatifçilik konular�nda düzenli e�itim 
verilmelidir. 

6. Kooperatifler aras�nda i�birli�i: 
Kooperatifler kendi menfaatleri do�rultusunda 
birbirleriyle i�birli�i yapabilirler. Bu i�birli�i 
ticari ve ekonomik oldu�u gibi menfaat grubu 
olu�turma aç�s�ndan da geli�tirilmelidir. 
Kooperatifler yatay ve dikey olarak birle�erek bir 
çok konuyu kolayl�kla a�abilecekleri gibi, menfaat 
grubu olu�turarak ta siyasi iktidara yasal, finansal 
konularda bask� olu�turabilirler. 

7. Toplumsal Özellik: Kooperatif 
faaliyetlerinde toplumun menfaati ön planda 
olmal�d�r. Kooperatif hiçbir zaman bir yard�m 
kurumu de�ildir. Ancak, toplumsal özelli�i ve 
sorumlulu�u olan bir i�letmedir. 
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN 
ÜLKEM�Z TARIMI HAKKINDAK� 

GÖRÜ�LER� 
 

Cengiz ÖZDEM�R 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

“Milli ekonominin temeli tar�md�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.  

Fakat bu çok önemli i�i, isabetle amac�na 
ula�t�rabilmek için ilk önce, ciddi etütlere dayal� 
bir tar�m politikas� tespit etmek ve onun için de, 
her köylünün ve bütün vatanda�lar�n kolayca 
kavrayabilece�i ve severek tatbik edebilece�i bir 
tar�m rejimini kurmak laz�md�r. Bu politika ve 
rejimde yer alabilecek ba�l�ca önemli noktalar 
�unlar olabilir:  

Bir defa, memlekette topraks�z çiftçi 
b�rak�lmamal�d�r. Bundan daha önemli olan� ise, 
bir çiftçi ailesini geçindirebilen topra��n hiçbir 
sebep ve suretle, bölünemez bir nitelikte olmas�, 
büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin i�letebilecekleri 
arazi geni�li�i, arazinin bulundu�u memleket 
bölgelerinin nüfus yo�unlu�una ve topra��n verim 
derecesine göre s�n�rland�r�lmas� laz�md�r. Küçük 
büyük bütün çiftçilerin i� makinelerini art�rma, 
yenile�tirme ve koruma tedbirleri, vakit 
geçirmeden al�nmal�d�r. 

 

 
 
Memleketi; iklim, su ve toprak verimi 

bak�m�ndan, tar�m bölgelerine ay�rmak icap eder. 
Bu bölgelerin her birinde, köylülerin gözleri ile 
görebilecekleri, çal��malar� için örnek tutacaklar� 
verimli, modern, pratik tar�m merkezlerinin 
kurulmas� gerekir. 

Gerek mevcut olan ve gerekse bütün 
memleket tar�m bölgeleri için yeniden kurulacak 
tar�m merkezlerinin kesintiye u�ramadan tam 
verimli olarak faaliyetlerini, �imdiye kadar oldu�u 
gibi, devlet bütçesine a��rl�k vermeksizin kendi 
gelirleri ile kendi varl�klar�n�n idaresini ve 
geli�mesini sa�layabilmeleri için, bütün bu 
kurumlar birle�tirilerek geni� bir i�letme kurumu 
te�kil edilmelidir. 

 

 
 
Bir de ba�ta bu�day olmak üzere, bütün 

g�da ihtiyaçlar�m�zla sanayimizin dayand��� çe�itli 
hammaddeleri temin ve d�� ticaretimizin esas�n� 
olu�turan çe�itli ürünlerimizin ayr� ayr� her 
birinde, miktarlar�n� art�rmak, kalitesini 
yükseltmek, üretim masraflar�n� azaltmak, hastal�k 
ve dü�manlar� (böcekler) ile u�ra�mak için 
gereken teknik ve yasal her tedbir, zaman 
geçirilmeden al�nmal�d�r. 

Her Türk çiftçi ailesinin, geçinece�i ve 
çal��aca�� topra�a sahip olmas� mutlaka laz�md�r. 
Vatan�n sa�lam temeli ve geli�mesi buna ba�l�d�r. 
Bundan fazla olarak büyük araziyi modern 
araçlarla i�letip, vatana fazla üretim temin 
edilmesini te�vik etmek isteriz. 

Çiftçiye arazi vermek de hükümetin 
devaml� olarak takip etmesi gereken bir konudur. 
Çal��an Türk köylüsüne i�leyebilece�i kadar 
toprak temin etmek memleketin üretimini 
zenginle�tirecek ba�l�ca çarelerdendir. 

Tar�m ve tar�m ekonomisi alan�nda bilimsel 
ve pratik tecrübeler yapma amac� ile, çe�itli 
zamanlarda, ülkenin çe�itli bölgelerinde birçok 
çiftlik kurmu�tum. Onüç y�l devam eden zorlu 
çal��malar� süresinde faaliyetlerini, bulunduklar� 
iklimin yeti�tirdi�i her çe�it üründen ba�ka her 
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Memleketimiz tar�m memleketidir. Bu 
itibarla halk�m�z�n ço�unlu�u çiftçidir, hayvan 
yeti�tiricisidir. Bundan dolay� en büyük kuvveti, 
kudreti bu sahada gösterebiliriz ve bu alanda 
önemli giri�imlerde bulunabiliriz. 

çe�it tar�m sanatlar�na da yönelten bu kurumlar; 
ilk y�llarda ba�layan bütün kazançlar�n� 
geli�melerine harcayarak büyük, küçük birçok 
fabrika ve imalathaneler kurmu�lar, bütün tar�m 
makine ve aletlerini yerinde ve faydal� �ekilde 
kullanarak bunlar�n hepsinin tamir ve önemli bir 
k�sm�n� yeniden imal edecek tesisler meydana 
getirmi�lerdir. Yerli ve yabanc� birçok hayvan 
�rklar� üzerinde cins ve verim bak�m�ndan 
yapt�klar� incelemeler sonucunda bunlar�n çevreye 
en uygun ve verimli olanlar�n� tespit etmi�ler, 
kooperatif kurmak suretiyle veya ayn� nitelikte 
ba�ka �ekillerde civar köylerle beraber faydal� 
�ekilde çal��malarda, bir taraftan da iç ve d�� 
piyasalarla devaml� ve s�k� temaslarda bulunmak 
suretiyle faaliyetlerini ve üretimlerini bunlar�n 
isteklerine uydurmu�lar ve bugün her bak�mdan 
verimli, olgun ve çok k�ymetli birer varl�k haline 
gelmi�lerdir. Çiftliklerin yerine göre, arazi 
düzeltmek ve düzenlemek, çevrelerini 
güzelle�tirmek, halka gezecek, e�lenecek ve 
dinlenecek sa�l�kl� yerler, hilesiz ve nefis g�da 
maddeleri sa�lamak, baz� yerlerde ihtikârla 
(yüksek fiyatla sat�� ve f�rsatç�l�kla) fiili ve 
ba�ar�l� mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de 
söz edilmeye de�erlidir. 

Büyük ço�unlu�u olu�turan köylü 
çiftçimizin inceledi�imiz hayat�n� �u üç esasa 
dayand�rmak laz�md�r. 

Köylü, ailesiyle ya�amak için, yemek, 
içmek, giyinmek ve zorunlu ihtiyaçlar�n� temin 
etmek ihtiyac�ndad�r. Yiyip içece�i ve giyece�i 
maddeleri ideal olarak kendisi üretmeli ve imal 
etmeli ve hayat için para kar��l���nda sa�layaca�� 
�eyleri asgari cins ve miktarlarda tutmal�d�r.  Bu 
�ekilde köylü geçirdi�i üretim y�l�n�n borcunu 
ödedikten sonra kendi hesab�na ufak bir tasarruf 
da yapabilmelidir. 

Hasattan sonra ele geçecek ürün köylünün 
paras� demektir. Para de�erinin dü�mesine kar�� 
tedbir al�nd��� gibi; memleketimizin durumuna 
göre tah�l de�eri üzerinde de daima hassasiyetle 
teklifler haz�rlayacak bir büronun hizmeti yararl� 
olur. Köylü üretim için laz�m olan yeterli krediyi, 
en uygun faiz ile ve mal�n� paraya çevirece�i 
zamana kadar ödemek zorunda kalmadan 
bulmal�d�r. 
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 Köylü ve hatta büyük çiftlik ve arazi 
sahipleri ürünlerini ölü fiyatla alacakl�lar�na 
teslim etmeye veyahut piyasan�n en uygun 
olmayan zamanlar�nda arac�lara satmaya mecbur 
olmamal�, aradaki birçok arac�lara kâr etme 
imkan� sa�lamaks�z�n do�ruca tüketici piyasaya 
arz edecek veya mümkün oldu�u kadar az arac� ile 
ana piyasaya yakla�abilecek bir te�kilata sahip 
bulunmal�d�r.” 

 

Yukar�daki yaz� incelendi�inde; Atatürk’ün 
tar�mla ilgili söyledikleri do�rular ve ele�tirileri 
günümüz tar�m politikalar�nda ve uygulamalarda 
dikkate almak, Atatürk’ü �eklen de�il de fikir ve 
dü�üncelerinden faydalanarak Önderimizi ne 
kadar sevdi�imizi ispatlam�� oluruz. 

 
Bünyelerinin dayan�kl�l���n� ve ba�ar�lar�n�n 

temelini olu�turan geni� çal��ma ve ticari esaslar 
dahilinde idare edildikleri ve memleketin di�er 
bölgelerinde de benzerleri kuruldu�u takdirde 
tecrübelerini akla uygun i� sahas�ndan alan bu 
kurumlar�n, tar�m usullerini düzeltmek, üretimi 
art�rmak ve köyleri kalk�nd�rmak yolunda 
devletçe al�nan ve al�nacak olan tedbirlerin 
isabetli seçim ve geli�mesine çok elveri�li birer 
etken ve dayanak olacaklar�na inanm�� 
bulunuyorum. Bu inançla tasarrufum alt�ndaki bu 
çiftlikleri, bütün tesisleri, hayvanlar� ve 
demirba�lar�yla beraber hazineye hediye 
ediyorum. 

 

Türk Halk�n�n 
Ba��ms�zl�k ve Ça�da�l�k 
Mücadelesinde Önderlik 

Yapan Atatürk’ü 
Ölümünün 66. Y�l�nda 

Sayg�yla An�yoruz. 
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KARADEN�Z BÖLGES�NDE 
ORGAN�K TARIMIN ÖNEM� 

 
Yasemin �zgi SARAÇ 

Ziraat Mühendisi 
Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü Samsun 

 
1. Giri� 

 FAO kaynaklar�na göre günümüzde 6 
milyar dolay�nda olan dünya nüfusunun 2020 
y�l�nda 10 milyar, 2050 y�l�nda ise 14 milyar� 
geçece�i ifade edilmektedir (2). H�zla artan nüfusu 
gere�i gibi besleyebilmek için kalite unsurlar�na 
bak�lmaks�z�n verimin art�r�lmas� hedeflenmi�tir. 
Teknolojinin geli�mesiyle birlikte ilaç ve gübre 
sanayisinin ve makineli tar�m�n ilerlemesi hedefe 
ula�may� kolayla�t�rm��t�r. Tar�mda meydana gelen 
bu geli�melerin insan sa�l��� üzerindeki olumsuz 
etkilerinin hissedilmesi, do�al dengenin bozulmas�, 
tüketicilerin g�da güvenilirli�ine olan duyarl�l�klar� 
yeni bir tar�m �ekline olan ihtiyac� art�rm��t�r. 
Bunun sonucunda Almanca ve Kuzey Avrupa 
dillerinde “Ekolojik Tar�m” Frans�zca ve 
�talyanca’da “Biyolojik Tar�m” �ngilizce’de 
“Organik Tar�m” Türkiye’de ise Ekolojik veya 
Organik Tar�m ad�yla an�lan yeni bir tar�m sistemi 
ortaya ç�km��t�r (5). 

Organik tar�m, ekolojik sistemde hatal� 
uygulamalar sonucu kaybolan do�al dengeyi 
yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost 
üretim sistemlerini içeren, esas itibariyle sentetik 
pestisitler ve gübrelerin kullan�m�n� yasaklayan, 
topra��n korunmas� ve kuvvetlendirilmesini, 
bitkilerin direncinin art�r�lmas�n�, organik ve ye�il 
gübreleme, ürün rotasyonu uygulanmas�n� tavsiye 
eden, bunlar�n kapal� bir sistemde olu�turulmas�n� 
talep eden, üretimde miktar art���n� de�il ürün 
kalitesinin yükselmesini amaçlayan üretim 
�eklidir(Anonymous, 2002). 

 
Neden Organik Tar�m 
� Sa�l�kl� ve besin kalitesi yüksek ürün elde 

etmek  
� Gelecek nesilleri korumak,  
� Kimyasallar�n insanlar, çevre ve hayvanlar 

üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak,  
� Toprak verimlili�ini organik ko�ullar� göz 

önüne alarak do�al yollarla uzun dönem için 
sa�lamak,  

� Toprak ve gen kaynakl� erozyonu önlemek,  
� Su miktar ve kalitesini korumak,  
� Yenilenebilir enerji kaynaklar�n� kullanmak ve 

enerji tasarrufu yapmak, . Üreticilerin ve 

tar�msal i�letmelerde çal��an insanlar�n sa�l���n� 
korumak,  

� Küçük çiftçilerin güvenli�ini, üretim döngüsü 
veya gelir düzeylerini artt�rarak sa�lamak,  

� Ekonomiyi desteklemek, (8) 
 

�nsan sa�l��� için gerekli olan besin 
maddelerinin büyük bir ço�unlu�unu bitkisel 
kaynaklardan temin edilmektedir. Bu ürünlerin 
organik olarak al�nmas� vücudun do�al besin 
alm�� olmas�n�n yan�nda gerekli besin maddelerini 
de alm�� olacakt�r.  
 
  P K Ca Fe Na 

Organik 0.35 148.3 23.0 1938.0 6.5 Domates 
Klasik 0.16 58.8 4.5 1.0 0.0 
Organik 0.43 176.5 71.0 516.0 12.2 Marul 
Klasik 0.22 53.7 16.0 9.0 0.0 
Organik 0.52 237.0 96.0 1584.0 69.5 Ispanak 
Klasik 0.27 84.6 47.5 49.0 0.0 
Organik 0.38 148.3 60.0 94.0 20.4 Lahana 
Klasik 0.18 33.7 17.5 20.0 0.8 

 
Tabloda görüldü�ü gibi (Baer, 2001) 

insan beslenmesinde yap� ta�� olarak kullan�lan 
mineral maddelerin oran� organik tar�mda normal 
tar�ma göre iki kat�ndan fazlad�r. Ayn� zamanda 
normal tar�mda bitkiler yoluyla insan vücuduna 
girerek zarar yapan kimyasal ilaçlar, hormonlar vb 
vücuda al�nmad��� dü�ünülürse insan 
beslenmesinde ki önemi aç�kl�k kazanacakt�r. 

 
2.   DÜNYADA ORGAN�K TARIM 
Dünya’ da 2003 y�l� itibariyle toplam 

organik tar�m alanlar�n�n (23 milyon hektar) 
yar�s�na yak�n� (%46.3) Okyanusya k�tas�nda 
bulunmaktad�r. Bunu s�ras�yla, %22.6 ile Avrupa 
k�tas� ve %20.8 ile Latin Amerika k�tas� 
izlemektedir. Organik tar�m alanlar�n�n toplam 
tar�m alanlar� içindeki pay� Avrupa da %2, Kuzey 
Amerika da %0.25 düzeyinde bulunmaktad�r. 
Avustralya 10.5  milyon hektarl�k organik tar�m 
alan� ile Dünyada ilk s�rada yer al�rken, bunu 
Arjantin  3.19 milyon hektar, �talya 1.23 milyon 
hektar ve Amerika Birle�ik Devletleri 950 bin 
hektarl�k alan ile izlemektedir. Türkiye 57 bin 
hektarl�k organik tar�m alan� ile Dünya da 
30’uncu s�rada yer almaktad�r. 

Organik tar�m alanlar�n�n toplam tar�m 
alanlar� içindeki pay aç�s�ndan, %11.39 ile 
Avustralya, %9.7 ile �sviçre ve %7.94  ile �talya 
önde gelen ülkelerdir. Bu oran Amerika Birle�ik 
Devletleri için %0.23 ve Türkiye için ise 
%0.14’tür. 

Amerika Birle�ik Devletleri’nde organik 
tar�m alanlar� 1992 y�l�nda yakla��k 417 bin 



samtim  
 

Kas�m - Aral�k 2004 20

hektardan 2003 y�l�nda 950 bin hektara ula�m��t�r. 
Avrupa Birli�inde (15 ülke) organik tar�m alanlar� 
1985 y�l�nda 100 bin hektarl�k düzeyinden, 2003 
y�l�nda yakla��k 5 milyon hektara yükselmi�tir. 
Türkiye’de 1990 y�l�nda yakla��k olarak 1037 
hektar olan organik tar�m alanlar� 2003 y�ll� 
itibariyle 57 bin hektara ula�m��t�r. Dünyadaki 
sertifikal� organik tar�m i�letmeleri  say�s� 2003 
y�l� itibariyle 398.804 adettir. Bu i�letmelerin; 
%44.1’i Avrupa’da, %15.1’i Asya’da, %19’u 
Latin Amerika’da ve %11.3’de Kuzey 
Amerika’dad�r. Ülkelere göre 2003 y�l� itibariyle 
organik tar�m i�letmeleri (4): 
�talya                    56.440 i�letme 
Endonezya           45.000 i�letme  
Mexico                34.862 i�letme  
Uganda                28.200 i�letme  
Peru                    19.685 i�letme 
Türkiye               18.385 i�letme   
Avusturya           18.292 i�letme 
�spanya                15.607 i�letme 
Almanya              14.703 i�letme 
ABD                     6.949   i�letme 

 
Dünya Organik G�da ve �çecekler Piyasas� (4) 

Piyasalar Sat�� gelirleri  
(milyon Dolar) 

Toplam G�da 
Sat��lar� �çindeki 

Pay (%) 
Almanya 2.800-3.100 1.7-2.2 
�ngiltere 1.550-1.750 1.5-2.0 
�talya 1.250-1.400 1.0-1.5 
Fransa 1.200- 1.300 1.0-1.5 
�sviçre 725-775 3.2-3.7 
Hollanda 425-475 1.0-1.5 
�sveç 350-400 1.5-2.0 
Danimarka 325-375 2.2-2.7 
Avusturya 325-375 2.0-2.5 
Belçika 200-250 1.0-1.5 
�rlanda 40-50 0.5 
Di�er Avrupa 750-850 - 
Avrupa Top 10.000-11.000 - 
Amerika 11.000-13.000 - 
Kanada 850-1.000 1.5 
Japonya 340-450 0.5 
Okyanusya 75-100 0.5 
Toplam 23.000-25.000 - 

 
3. TÜRK�YEDE ORGAN�K TARIM 
Dünyada Organik tar�ma yakla��mlar 

profesyonellik seviyesine ula��rken, ülkemizde ise 
organik tar�mla ilgili olarak yap�lan üretimler 

tamamen d��ardan gelen talepler do�rultusunda 
�ekillenmektedir. 

 

 
 
Toprak yap�s� olarak ülkemiz organik 

tar�ma oldukça uygundur. Polikültür tar�m�n 
yap�ld��� Ege ve Akdeniz bölgeleri d���nda kalan 
alanlarda herbisit kullan�m�n�n az olmas� organik 
tar�m� kolayla�t�rmaktad�r. Türkiye’nin ilaç 
tüketimi di�er ülkelerle kar��la�t�r�lacak olursa, 
Fransa ve Almanya’da 9, �talya’da 13,  
Hollanda’da 35, Yunanistan’da 12, Belçika’da 21, 
ABD’de 15, �sviçre’de ve Japonya’da 17 kat daha 
fazla ilaç tüketilmektedir (7). Ülkemizin yüksek 
da� köylerinde hava �artlar�n�n uygun olmas� 
neden ile bitkilerde hastal�k görülmemesi, tar�m 
ilaçlar�n�n pahal� olmas� sebebiyle kullan�lmamas� 
buradaki çiftçilerin organik ürüne çok yak�n 
ürünler elde ettiklerini göstermektedir. Çiftçilere 
sertifika sa�lanarak bu potansiyelden yararlanma 
yoluna gidilebilirse göçün önüne geçilir ve 
ekonomik gelir sa�lana bilinir. 

 
Ülkemizde Y�llara Göre Organik Ürün Üretimi (6) 

          Ülkemizde y�llara göre ürün say�s�, çiftçi 
say�s�, üretim alan� ve üretim miktar�nda do�rusal 
bir art�� oldu�u görülmektedir. Di�er ülkelerle 
kar��la�t�r�ld���nda bu art���n  yeterli olmad���, 

Y�llar Ürün 
Say�s�

Çiftçi 
say�s� 

Üretim 
Alan� (ha)

Üretim 
Miktar� 

1996 26 1.947 6.789 10.304 

1997 53 7.414 15.906 47.612 

1998 67 8.198 24.042 99.300 

1999 92 12.275 46.523 168.306

2000 95 18.385 59.985 237.210

2001 98 15.795 111.324 280.328

2002 - 17.000 120.000 300.000
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organik tar�mla ilgili olarak çok ciddi ad�mlar 
atmam�z�n gereklili�i, çiftçi düzeyinde ortaya 
ç�kabilecek sorunlar�n çözümünün aciliyeti 
kar��m�za ç�kmaktad�r. Ülkemizde çiftçi için 
organik tar�m� cazip hale getirecek bir uygulama 
bulunmamaktad�r. Üreticimiz ihracata yönelik 
pazarlama firmas� ile anla�ma yaparak sözle�meli 
üretim gerçekle�tirmektedir. Di�er ülkelerde 
oldu�u gibi Ülkemizde de organik tar�ma geçen 
üreticiye gerekli finanssal yard�m yap�larak 
özendirici hale getirilmelidir. 
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4. BÖLGEM�ZDE ORGAN�K TARIM 
Karadeniz bölgesinde 2828 adet çiftçi 8 

bitki türünde 3883.8 ha alanda yakla��k 4970.7 
ton organik ürün elde etmektedir. Organik tar�m� 
yap�lan ürünler f�nd�k, elma, çay, armut, erik, 
kestane, vi�ne ve yabani elmad�r. Ülkemiz 
genelindeki üretim durumuna göre bölgemiz 
oldukça geridedir. Bölgemizde üretilen ürünlerin 
ço�u yar� organik say�labilir. Çünkü bölgenin yer 
�ekilleri ve arazinin çok parçal� olmas� yo�un 
girdi kullan�m�na engeldir. Tablomuzda da 
görüldü�ü üzere Bölgemizde illere göre dekara 
kullan�lan gübre miktar� azd�r (3). Sonuç itibariyle 
bölgemiz elinde bulunan imkanlardan 
faydalanmamakta ve üreticiler bu konuda kendi 
haline b�rak�lmaktad�r. 

 

SONUÇ 
Türkiye’de organik olarak üretilip Türk 

tüketicisinin hizmetine sunulan organik ürün yok 
denecek kadar azd�r. Üretim tamamen �hracatç� 
firmalarla yap�lan sözle�melerle �ekillenmektedir. 
Sertifikaland�rma i�lemi pahal�ya mal olmakta, 
ürün fiyat�  paralel olarak yükselmektedir. 
Organik ürünlerin yurt içinde tüketilebilmesi 
finansal deste�i gerekli k�lmaktad�r. Bunun  
yan�nda ara�t�r�c� ile üreticiler aras�nda ileti�imin 
sa�lanarak organik ürünlerin yararlar� konusunda 
toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde organik ürünlerden elde edilen toplam 
sat�� geliri 22 milyon dolar olup, dünya organik 
tar�m piyasas� içinde ihmal edilebilecek bir 
düzeydedir. ABD’nin üretemedi�i organik 
ürünleri almak istemesi önemli ihracat imkan� 
sa�lamaktad�r. Ürünlerin her çe�idinin 
yeti�tirildi�i ülkemizde gerekli çal��malar�n 
yap�lmas� sa�lanmal�d�r. 

Karadeniz  Bölgesi sahip oldu�u ekolojik 
çe�itlilik ve gübre kullan�m�n�n azl��� nedeni ile 
organik tar�m için çok önemli bir potansiyele 
sahiptir. Bölgemizde  organik ürüne geçi�te baz� 
problemlerin çözümü gerekmektedir. Bunlar�n 
ba��nda sertifikaland�rma  ile ilgili sorunlar�n 
çözümü, zaten yar� organik üretim yapan üreticiye 
gerekli deste�in sa�lanmas�, organizasyon 
eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Çok 
parçal� arazilerde  kar��m�za sorun olarak 
ç�kmaktad�r. �yi bir yay�m çal��mas� yap�larak 
üreticilerin yönlendirilmesi gerekmektedir. 
Bölgemizde organik tar�m�n geli�mesi; tar�mla 
u�ra�anlar�n refah seviyesinin yükselmesi, göçün 
önüne geçilmesi, önemli oranda döviz girdisi 
sa�lanmas� gerekmektedir. 

�ller 
Toplam 

tar�m alan� 
(ha) 

Gübre 
kullan�m� 

(kg/da) 
Samsun 400.283 5.94 
Amasya 231.022 5.29 
Tokat 321.614 4.99 
Trabzon 109.350 5.66 
Ordu 250.421 4.95 
Sinop 114.663 2.64 
Rize 54.978 16.08 
Artvin 31.482 4.48 
Kastamonu 213.107 3.39 
Giresun 160.234 4.82 
Gümü�hane 105.382 0.95 
Zonguldak 96.247 2.93 
Bayburt 90.989 1.46 
Bartin 54.373 2.40 
Karabük 67.373 3.28 
Toplam 2.302.110 4.67 
Türkiye Toplam� 26.801.182 4.10 
% Pay� 8.59  
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ENG�NAR YET��T�R�C�L���  
(Cynara scolymus) 

 
Ümit Ömer KAPLAN 

Ziraat Mühendisi 
Ç�narl�k Beldesi Tar�m Dan��man� 

 
1. Giri� 
Her y�l haziran temmuz aylar� aras�nda 

mavi- mor renkli çiçekler açan, 50-150 cm 
boyunda çok y�ll�k otsu bir bitki olan enginar 
gövdesi dik kuvvetli, sert ve boyuna olukludur. 
Yapraklar� saps�z büyük, uzun oval ve parçal�d�r. 
Çiçekleri üst yapraklar�n koltu�undan ç�kar. Uzun 
saplar�n ucunda meyveleri büyük ba�ç�klar 
halinde  topakla��r. Çiçek tablas� etlidir. Yenilen 
k�sm� da etli olan çiçek tablas�d�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofradaki Yeri : Karaci�ere tek dost bitki 
olarak tüm dünyada tan�nan enginar�n kolesterol, 
�eker ve kalp hastal�klar�na kar�� yarar� fazlaca 
bilinmektedir. Halk aras�nda zeytinya�l� yeme�i 
ba�ta olmak üzere  dolmas�, kavurmas�, ha�lamas� 
s�kça yap�lmaktad�r. Sanayide ise konservesi 
yap�l�p yurt d��� ve yurt içine sat��a sunulmaktad�r. 
 

Enginar Yeti�tiricili�inin  Amac� 
1. Çok y�ll�k bitki olan enginar� bölge üreticisine 

tan�tmak.  
2. Çar�amba ovas�nda f�nd��a alternatif bir ürün 

sunmak, düz ovadaki f�nd�k dikili alanlar�n 
azalt�lmas�n� sa�lamak. 

3. Pazarlama sorunu olmayan bir ürün ile 
üreticiyi tan��t�rmak. 

4. Bölge üreticisinin çok y�ll�k ürünlere olan 
ilgisini çok y�ll�k enginar ile kar��lamak. 

5. Enginar üreticileri birli�i kurarak ”üretici 
birli�i” imaj� ve avantajlar�n� üreticiye 
göstermek. 

 

Samsun’daki Yeti�tiricili�inin Durumu : 
Bölgemizde enginar�n yeti�tiricili�i  üreticilerimiz 
taraf�ndan tan�nm�yor. Bölgesel yemek 
kültürümüzde enginar yemek çe�itleri yer alm�yor. 
Bölgemizin tüm ürünlerdeki pazarlama sorunu 
göz önüne al�nd���nda sözle�meli tar�m modeli ile 
ürünün yeti�tirildi�i yerden  teslim edilmesi ve 
ödemesinin üretici hesab�na yap�lmas� kayd� ile bu 
y�l Ç�narl�k Beldesinde toplam 200 dekarl�k bir 
alanda sözle�meli tar�m modeli ile enginar 
yeti�tiricili�i yap�lacakt�r. 
 

�klim �ste�i : Enginar �l�k iklim 
sebzesidir. So�uk ve s�caktan ho�lanmaz. S�cakl�k 
–50C ve daha fazla dü�tü�ünde toprak üstü 
k�s�mlar� k�smen veya tamamen zarar görür, 
donar. Kuru ve s�cak hava ko�ullar�nda ba� k�sm� 
iyi geli�mez, yenme de�erini k�sa sürede 
kaybeder. S�cak dönemlerde sulamak sureti ile 
yeti�tirilmesi mümkünse de çabuk kartla��r, 
süratle çiçeklenir ve lezzeti çok defa ac� olur. 
Ayr�ca hasat dönemi çok k�sal�r. K��lar� 
bölgemizde oldu�u gibi �l�man geçen yerler 
enginar tar�m� için en uygun alanlard�r. 
 
 Toprak �ste�i : Enginar derin, humusça 
zengin iyi drene edilmi� hafif rutubetli topraklarda  
iyi geli�ir ve iyi ürün verir. Bu bak�mdan ba�ta t�nl� 
ve ikinci derecede killi, kumlu topraklar enginar�n 
be�endi�i topraklard�r. Kumlu topraklarda erken 
ürün al�nsa da enginar ba�lar� küçük olur. Fazla 
rutubetli killi topraklarda süratle kök çürüklü�üne 
yakalan�r ve ömrü k�sal�r. Bulundu�u yerde iyi 
�artlar alt�nda 10-15 sene hata daha fazla 
kalabildi�inden topraklar�n iyi seçilmesi gereklidir. 
 
 Toprak Haz�rl��� : Enginar dikilecek arazi 
önceden belirlenir ve mümkün oldu�unca derin 
olarak i�lenir ve kirizma çekilir. Arkas�ndan t�rm�k 
çekilerek tarla temizlenir ve tesviye edilir. 
 

Gübreleme: Enginar topraktan fazla besin 
maddesi kald�ran ve topra�� yoran bir sebzedir. 
Uzun y�llar ayn� yerde kald��� için topra��n 
verimlili�ine dikkat edilmelidir. Yap�lan 
ara�t�rmalara göre uygun toprak �artlar�nda 
dikimden önce dekara 4-6 ton iyi yanm�� ah�r 
gübresi ile dekara 60-100 kg amonyum sülfat, 35-
45 kg (18-46-0) DAP, 30-35 kg potasyum sülfat 
verildi�inde çok iyi sonuçlar al�nmaktad�r. Pratik 
olarak azotlu gübreyi ba�lar�n te�ekküle ba�lad��� 
dönemlerde 1-2 parti halinde �erbet olarak vermek 
daha faydal�d�r. Enginar yeti�tiricili�inde ilk 
gübreleme tarlaya yap�ld��� halde ikinci y�lda 
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dekara verilecek gübre enginar ocaklar�na ayr� 
ayr� hesaplanarak ocak ba��na verilmelidir. �kinci 
sene ise dekara 20-30 kg amonyum sülfat, 15-20 
kg DAP, 20-25 kg potasyum sülfat 
uygulanmal�d�r. 
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Dikim: Enginar dikilecek tarlada s�ra aras� 

ve üzeri mesafe 1x1 metre b�rak�labildi�i gibi 
genelde 1.25x1.25 metre aral�kl� dikim 
yap�lmaktad�r. Bu mesafelere göre dekara 1000 
adet piç enginar sürgünü hesap edilmektedir. 
Ocak yerlerinin belirlenmesi için tarlaya dikey ve 
paralel ipler çekilir. �plerin kesi�ti�i noktalara 
ocaklar aç�l�r ve piçler dikilir. Dikim sonbahar ve 
ilkbaharda yap�labilir. Dikim piç ad� verilen kök 
üzerinde meydana gelen köklü sürgünler ile 
yap�l�r. Tohumla üretmede yabanile�me  
görüldü�ünden dolay� bu tarz üretimi hiçbir 
zaman tercih edilmemelidir. 
 

Bak�m ��leri: 
1. Her sonbaharda enginar bitkilerinin bo�azlar� 

aç�larak olu�mu� piçlerden en kuvvetli  bir 
veya iki tanesi b�rak�larak di�erleri ay�klan�r.  

2. Dipleri aç�lm�� ocaklara birer kürek dolusu iyi 
yanm�� ah�r gübresi verilmeli ve bo�az 
doldurulmal�d�r. 

3. Bu i�lemden sonra s�ra aralar� duruma göre 
belle veya pullukla i�lenmelidir. 

4. �lkbaharda kök bo�azlar� tekrar aç�l�p yeniden 
meydana gelmi� piçler sonbaharda oldu�u 
gibi ay�klan�r bir kökte en fazla iki piç sürgün 
kalacak �ekilde ay�klan�r.  

5. Geli�me döneminde ya���lar yeterli de�ilse 
sulama yap�l�r. 

6. Yabani otlar� ay�klamak için topra�� 
kabartmak amac� ile birkaç defa çapa yap�l�r.  

7. Erken hasat yapabilmek için a�ustos veya 
eylül aylar� içinde “uyand�rma suyu“ 
verilmelidir. 

8. Her oca�a yine birer kürek yanm�� ah�r 
gübresi verilmeli ve sonbaharda yap�ld��� gibi 
tekrar bo�az doldurularak s�ra aralar� 
i�lenmeli . 

9. Sonbahara do�ru hasat edilmi� ba�lardan arda 
kalan kurumu� saplar zemine yak�n yerden 
(çok fazla dipten olmamak kayd� ile ) dipten 
kesilir. 

10. �lkbaharda hasattan sonra ocaklara yap�lan 
temizlik i�erinden sonra bir defa daha 
sulanmal�d�r. 

 
Hasat ve Verim: Enginarl�klarda hasat 

birinci sene içerisinde az miktarda olmak üzere  

ba�lanabilse de, normal hasat ikinci ya��ndan 
itibaren olur. Hasat ba�lar�n en çok normal 
irili�ini ald��� esnada yap�lmal�d�r. Bu dönem 
enginar ba�lar�n� meydana getiren etli 
yapraklar�n�n henüz aç�lmaya ba�lad�klar� 
zamand�r. Pratik olarak sabahlar� ba��n bulundu�u 
saplar 15-20 cm. uzunlu�unda kesilerek yap�l�r. 
Bölgemizde yeti�tiricili�ini gerek sofral�k gerekse 
konservelik olarak  en çok tercih edilen çe�it 
olarak yapaca��m�z Bayrampa�a enginar�n�n ilk 
hasad�, may�s ay�n�n 15 ila 20’sinden sonra 
olacakt�r. Hasat 45-50 gün sürmektedir. Enginar 
tarlas�na hasat yap�lmak üzere üç günde bir girilip 
ba�lar kesilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üretim Gelirleri : Enginar çok y�ll�k bir 
bitki olup 15 y�l boyunca dahi her y�l  hizmetleri 
aksat�lmad���nda  yüksek verim al�nabilmektedir. 
Enginar birinci y�l daha az ama ikinci y�ldan sonra 
as�l yüksek verimlere ula�mas�na ra�men yinede 
ilk y�l her bir enginar kökünden 5 adet ba� 
al�nabilmektedir. Enginar�n de�erlendirilmesi 
üretilen ba� say�s�na göredir ve üretici nezdinde 
her bir ba� 1.500.000-2.000.000 TL aras�nda al�c� 
bulurken sebze haline toptan sat���  en dü�ük 
700.000 TL’ dendir. 
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YEN� TRAF�K YASASINDA 
TRAKTÖR SÜRÜCÜLER�N�N 

DURUMU NE OLMALIDIR 

Erdem BA� 
Makine Teknikeri 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Türkiye’de sürücü e�itimlerinde Trafik ve 
Çevre Bilgisi- Motor ve Araç Tekni�i- �lk Yard�m 
ve Direksiyon E�itimi verilmektedir. Bu 
e�itimdeki amaç trafik kazalar�n� asgariye 
indirmektir. F s�n�f� Sürücü Kurslar�n� da a��rl�kl� 
olarak Tar�m �l Müdürlükleri açmakta ve ayn� 
e�itimden geçenlere traktör kullanmak amac� ile 
‘F S�n�f� Sürücü Belgesi’ verilmektedir. Bu 
kurslarda ayr�ca traktöre ba�lanan pulluk, t�rm�k, 
kepçe, pülverizatör, kültivatör vb tar�m 
ekipmanlar�n�n nas�l ba�land���, kullan�ld��� 
detayl� bir �ekilde gösterilmektedir. Bugünkü 
Trafik yasas�na göre B-C-D-E s�n�f� sürücü 
belgesi sahipleri F s�n�f�na giren arac� yani 
Traktörü kullanabiliyorlar, oysa yukar�da 
bahsedildi�i gibi traktör bir trafik arac� de�il bir 
TARIM arac�d�r. 2918 Say�l� Karayolu Trafik 
Kanununda Traktörün tan�m� ‘’Belirli �artlarda 
römork ve yar� römork çekebilen, ancak ticari 
amaçla kullan�lamayan bir TARIM arac�d�r’’ 
�eklindedir. Dolay�s� ile traktörlerimizi 
ço�unlukla bir i� makinesi olarak kullanmaktay�z. 

 
 
Traktörlerden dolay� olu�an kazalar Trafik 

ve �� Kazas� olarak iki �ekilde meydana gelir. 
Traktörün tarlaya giderken karayolu üzerinde 
hareket halindeyken devrilmesi Trafik Kazas�, 
tarlada sürüm esnas�nda devrilmesi �� Kazas� 
olarak de�erlendirilir. Traktör kazalar�nda en fazla 
can kayb� devrilme sonucu meydana gelen 
kazalard�r. Devrilme öyle h�zl� gerçekle�ir ki buna 
reaksiyon vermek ve bu zaman içersinde 
traktörden atlamak mümkün olmaz. Arkaya do�ru 
devrilme 1,5-2 saniye, yana devrilmede 1 saniye 
kadar zaman içinde olu�abilir. 

 
 

Traktörle römork çekerken çeki okunun 
traktöre sa�lam �ekilde ba�lanmas� ve yere paralel 
olmas�, römork kullan�rken yoku� ç�k�� ve 
ini�lerde ayn� küçük vitesle inip ç�k�lmas� gibi 
önlemler almal�y�z. Traktörle gübre atma 
makinesi, pülverizatör, t�rm�k vs. kullan�rken 
yap�lan i�in çe�idine göre istenilen konuma 
getirilmeli, aksi halde hidrolik sistem zarar görür. 
Kuyruk mili ile çal��an aletlerde kuyruk mili devri 
yakla��k 540 devir/dk.ya getirilmeli, ar�za an�nda 
mutlaka kuyruk mili durdurulmal�d�r. Kasnak ile 
çal���rken kasna�a verebilece�i güçten fazla güç 
isteyen ekipman tak�lmamal�, kay�� kasnak ile 
ekipman aras�nda düz bir �ekilde ayarlan�r. 
Traktörlerde patinaj� azaltmak için; önüne ve 
arkas�na a��rl�k tak�l�r, arka tekerleklere 
gerekti�inde su doldurulur, tarlada ise 
tekerleklerin havas� azalt�l�r. ��te bütün bu 
sebeplerden dolay� bir traktör sürücüsü arac� iyi 
tan�mal�, tedbirlerini ona göre almal�. B-C-D-E 
s�n�f� sürücü belgesi olanlar traktörü ne kadar 
tan�y�p da kazalara kar�� önlem alabilirler. Tar�m 
�l Müdürlüklerinde aç�lan F s�n�f� sürücü 
kurslar�nda traktör ve ekipmanlar�n kullan�lmas� 
en geni� �ekilde anlat�lmaktad�r. 

Bilindi�i gibi i� makinelerinden traktör gibi 
bir tar�m arac� olan Biçerdöverleri kullanmak için 
B-C-D-E-F s�n�f� sürücü belgesi olanlar 
Biçerdöver Operatör Belgesi almak zorundalar, 
hatta herhangi bir sürücü belgesi olmayanlar da 
Biçerdöver Operatör Belgesi alarak biçerdöverle 
çal��abiliyorlar. ��te bütün bu sebeplerden dolay� 
Traktörlerde Biçerdöverler gibi i� makinesi 
olarak de�erlendirilip, Tar�m �l Müdürlüklerinde 
5-10 günlük e�itimin sonunda Milli E�itim 
temsilcisinin de kat�laca�� s�nav sonucunda 
ba�ar�l� olanlara Operatör Belgesi verildikten 
sonra traktörünü kullanabilmeli, say�lar� oldukça 
fazla olan köylerdeki ehliyetsiz sürücülerin trafi�e 
ç�kmadan kendi i�inde römork ve ekipmanlar�n� 
kazas�z kullanmalar� sa�lanmal�d�r. Bu sürücüler 
trafi�e ç�kacaklarsa biçerdöverlerde oldu�u gibi F 
s�n�f� veya B-C-D-E s�n�f� sürücü belgesi almalar� 
istenmelidir. 
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TANE VER�M� YÜKSEK MISIR 
ÇE��TLER� S�LAJ �Ç�N  

EN UYGUN ÇE��TLER M�D�R 
 

Dr. Ahmet ÖZ 
Karadeniz Tar�msal Ara�t�rma Enstitüsü 

 
 Ülkemizde hayvanc�l�k büyük oranda 
meraya dayanmaktad�r. Ancak meralar�n y�llard�r 
tek yönlü ve yanl�� kullan�m� sonucunda bu 
alanlar verimliliklerini büyük ölçüde kaybetmi� ve 
hayvanlar yem de�eri dü�ük kaynaklarla 
beslenmek zorunda kalm��lard�r. Hayvansal 
üretimi artt�rmak için hayvan beslemenin kaliteli 
yemlerle yap�lmas� gereklidir. Bunun için tarla 
tar�m sistemleri  içinde yem bitkileri ekili�i ve 
üretimini artt�rmak zorunday�z. Son y�llarda 
hayvanc�l�k potansiyeli yüksek olan yörelerde 
silajl�k m�s�r ekili� ve üretimi, birinci ve ikinci 
ürün olarak h�zla art�� göstermektedir. Özellikle 
sulama olana�� olan yerlerde m�s�r�n birinci veya 
ikinci ürün silajl�k olarak ekim sisteminde yer 
almas�, kaliteli kaba yem gereksiniminin 
giderilmesinde çok önemli bir kaynak 
olu�turacakt�r (�pta� ve ark, 2002). 
 Ülkemizde yakla��k olarak 550.000 ha 
alanda m�s�r tar�m� yap�lmaktad�r. Ancak, silajl�k 
amaçl� m�s�r yeti�tiricili�i tahminen 55.000 ha (% 
10) kadard�r. Oysa tar�m ve hayvanc�l��� geli�mi� 
olan ülkelerde m�s�r�n silajl�k olarak ekili� ve 
üretimi oldukça yayg�nd�r (Argillier ve ark., 2000). 
M�s�r, birim alan veriminin yüksekli�i, silaj 
yap�m�na uygunlu�u, besleme de�eri ve lezzetlili�i 
gibi özelliklerinden dolay� çok de�erli bir bitkidir. 
Silajl�k m�s�rda verim ve kaliteyi iklim, genotip, 
bitki s�kl���, hasat dönemi gibi bir çok faktör 
etkilemektedir  (Cusicanqui ve Lauer, 1999). 
 Silajl�k m�s�r�n verim ve kalitesinde, 
toplam bitkinin yakla��k yar�s�n� tane 
olu�turdu�undan, silajl�k m�s�r�n verim ve kalitesi 
yaln�zca tane üretimine ba�l�ym�� gibi gösterilmi� 
ve silajl�k m�s�r üreticilerine tanenin yüksek oranda 
sindirilmesinden dolay� tane verimi yüksek çe�itler 
önerilmi�tir  (Vattikonda ve Hunter, 1983). Tane 
verimi yüksek çe�itlerin birim alandan sa�lad�klar� 
silaj veriminin de yüksek olmas� bu görü�ü 
desteklemi�tir. Bu nedenle, bütün çal��malar tane 
m�s�r üretimini geli�tirmeye odaklanm��t�r. Ancak, 
son y�llarda yap�lan bir çok ara�t�rmada silajl�k 
m�s�r�n verim ve kalite ölçütleri bak�m�ndan farkl� 
yakla��mlar ortaya konulmu�tur. Islahç�lar ve 
hayvan besleme uzmanlar�, silajl�k olarak tane 
amaçl� geli�tirilmi� bir m�s�r çe�idinin de�il, silaj 
amaçl� geli�tirilmi� bir çe�idin silajl�k olarak 

üretilmesi gerekti�ini ortaya koymu�lard�r (Wolf ve 
ark, 1993; Argillier ve ark, 2000). 

 
 Silajl�k bir çe�idin nas�l olmas� gerekti�i 
konusu ilk kez Gunn (1975) taraf�ndan 
EUCARPIA toplant�lar�nda gündeme getirilmi�tir. 
Bu soruya her ülke ve tar�m sistemi için net bir 
cevap vermek oldukça zordur. Hunter ve ark 
(1977)’nin ara�t�rmalar�na göre, yüksek bir kuru  
madde üretimi için uzun bir foto-periyot (10-20 
saat) ve s�cakl���n 20-30oC olmas� gerekti�i 
bildirilmektedir. Ayn� zamanda genotiplerin foto-
periyoda ve s�cakl��a tepkileri de oldukça 
de�i�kendir. Dü�ük ���k yo�unlu�u ve serin iklim 
�artlar�nda stover (sap+yaprak) kalite özellikleri, 
lignin içeri�i ve invitrodaki sindirilebilirlik daha 
yüksek olmaktad�r. Yemlik/silajl�k m�s�r çe�it 
seçiminde yaln�z tane verimi de�il, ayn� zamanda 
yem kalite özelliklerinin de birlikte dü�ünülmesi 
gereklidir. �deal bir silajl�k m�s�r�n, yüksek enerjili 
verim üretebilen ve ruminantlar taraf�ndan büyük 
bir k�sm� yenilebilen bir özelli�e sahip olmas� 
gerekti�i bildirilmektedir (Pinter, 1986). Baz� 
ara�t�rmac�lar tane üretim amac�na uygun olan bir 
çe�idin, yemlik amac�na da uygun olaca�� anlam�na 
gelmeyece�ini bildirmi�lerdir. Vattikonda ve 
Hunter (1983), Kanada’da (Ontaria eyaleti) yapm�� 
oldu�u bir ara�t�rmada tane verimi yüksek olan 
çe�itler ile silajl�k çe�itler aras�ndaki ili�kinin çok 
zay�f oldu�unu (r2=0.23 ve 0.25) ve uygun bir 
üretim için tane ve silaj tiplerinin farkl� amaçlar 
için yeti�tirilmesi gerekti�ini ortaya koymu�lard�r. 
Yemlik/silajl�k m�s�r�n sindirilebilirli�i hem tane 
oran�, hem de stoverin (yaprak+sap) 
sindirilebilirli�i taraf�ndan etkilenmektedir. Silajl�k 
m�s�r�n yem kalitesini geli�tirmek için yap�lan �slah 
çal��malar�nda, son y�llarda stover kompozisyonu 
ve sindirilebilirli�i üzerinde durulmaktad�r. 
Stoverdaki lignin, ADF (Asit Detergent  Fiber) ve 
NDF (Nötral Asit Detergent Fiber) özellikleri 
bak�m�ndan m�s�r çe�itleri aras�nda çok geni� bir 
varyasyon vard�r. Hunt ve ark. (1992), alt� ticari 
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YEM B�TK�LER� DESTEKLEME 
MÜRACAATLARI 

m�s�r çe�idinin besin de�erindeki de�i�imleri 
incelemi� ve çe�itler aras�nda stover ve tüm bitki 
kompozisyonlar� bak�m�ndan önemli farkl�l�klar�n 
görüldü�ünü bildirmektedir. Bu nedenle, silajl�k 
çe�it geli�tirmede seleksiyon kriteri olarak tüm 
bitkideki tane oran� (hasat indeksi), stover 
kompozisyonu ve sindirilebilirli�i üzerinde 
durulmas� gereklidir. Bütün bu tart��malar 
sonucunda tane amaçl� �slah edilmi� her çe�idin 
silaj için de en uygun çe�it olmad��� sonucu 
ç�kar�lmaktad�r. Bunu belirlemek için bir çe�idin 
silaj kalitesinin ara�t�r�lmas� gerekmektedir. Bunun 
için silaja uygun çe�itlerin �slah edilmesi 
gerekmektedir. Bu amaç için geli�mi� ülkelerde 
yap�lm�� bir çok çal��ma mevcuttur. Ülkemizde 
kaliteli silajl�k m�s�r �slah� çal��malar�na ise yeni 
yeni ba�lanmaktad�r. Bu tür çal��malar 
sonuçland���nda, uygun silajl�k m�s�r çe�itleri �slah 
edildi�inde, ülkemiz hayvanc�l���na katk�s� olaca�� 
muhakkakt�r. 

Nuray YILMAZ 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

Ülkemiz çiftçilerinin hayvan beslemede 
büyük problemi olan kaliteli kaba yem aç���n� 
kapatmak amac�yla 2000 y�l�ndan bu yana 
uygulanmakta olan Yem Bitkileri Üretimini 
Destekleme Projesi devam etmektedir. 

�limiz çiftçilerinin de yo�un ilgi gösterdi�i 
proje çerçevesinde 2001 y�l�nda il genelinde 
80.764 da alanda, 2002 y�l�nda 109.612 da alanda , 
2003 y�l�nda 139.629 da alanda yem bitkisi ekili�i 
desteklemeden faydalanm��t�r. Desteklemeden 
faydalanan ekili�in önemli bir oran�n� tek y�ll�k 
yem bitkilerinden olan fi� ve silajl�k m�s�r ekili�i 
olu�turmaktad�r. 
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2004 y�l� güzlük fi�, yonca, korunga 

ekili�leri için müracaatlar 1 Ekim 2004 tarihi itibari 
ile ba�lam��t�r. Müracaatlar 31 Aral�k 2004 tarihine 
kadar �l Müdürlü�ümüz Destekleme �ubesinde 
görevli elemanlar taraf�ndan al�nacakt�r. 

Kaynaklar 
Argillier, O., V.Mechin, ve Y.Barriere., 2000. Inbred 

Line Evaluation and Breeding for Digestibility-
Related Traits in Forage Maize. Crop Sci. 
40:1596-1600. 

Cusicanqui, J.A. ve J.G. Lauer, 1999. Plant density and 
hybrid influence on corn forage yield and qualiy. 
Agron. J. 91:911-915. 

Müracaat edecek çiftçilerimizin yem bitkisi 
ekili�i yapt�klar� parsellerin ÇKS‘ne kay�tl� olmas� 
(Do�rudan Gelir Deste�inden faydalanmalar�) ve 
her üreticimizin 5 da alan�n üzerinde ekili� yapmas� 
gerekmektedir. 

Hunt, C.W., W.Kezar, ve R.Vinande, 1992. Yield, 
chemical composition, and ruminal fermentability 
of corn whole-plant, ear, and stover as affected by 
hybrid. J. Prod. Agric. 5:286-290. Yem bitkileri desteklemesi için müracaat 

edecek çiftçilerimizin 2004 y�l� Çiftçi Belgesinin  
ve Vergi Kartlar�n�n Fotokopisi, ekili� yapt�klar� 
parsellerin Tapu dairesinden onayl� fotokopileri, 
T.C. Kimlik Numaralar�n� gösterir belge ve 
5.900.000 TL‘l�k Damga Pulu ile �ahsen 
müracaatlar� gerekmektedir. 

 Hunter, R.B., M.Tollenaar ve C.M.Brener, 1977. 
Effects of photoperiod and temperature on 
vegetative and reproductive growth of amaize 
hybrid. Canadian J. Plant Sci.. 57:1127-1133. 

�pta�, S., A.Öz ve A.Boz. 2002. Tokat-Kazova 
ko�ullar�nda  ikinci ürün silajl�k m�s�r yeti�tirme 
olanaklar�. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi,  Tar�m 
Bilimleri Dergisi, 8(3), 185-191. 

 

Pinter, L. 1986. Ideal type of forage maize hybrid (Zea 
mays L.). p. 123-130. In:O. Dolstra and P. 
Miedema (ed.) Breeding of silage maize. Proc. 
13th congress  on the maize and sorghum section 
of EUCARPIA, Wageningen, The Netherlands, 9-
12 Sept. 1985. PUDOC, Wageningen, The 
Netherlands. 

Vattikonda, M.R. ve R.B.Hunter, 1983. Comparison of 
grain yield  and whole-plant silage production of 
recommended corn hybrids. Can. J. Plant Sci. 
63:601-609. 

Wolf, D.P. Coors, J.G.  Albrecht, K.A. Undersander, 
D.J. ve Carter, P.R. 1993. Forage quality maize 
genotypes selected for extreme fiber 
concentrations. Crop Sci. 33:1353-1359.  

Mübarek 
Ramazan 

Bayram�n�z 
Kutlu Olsun 



samtim 

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

 
ALAÇAM, TERME VE ASARCIKTA  BAV TOPLANTILARI YAPILDI 

 
�limizde yürütülen tar�msal faaliyetlerin 

de�erlendirilmesi ve ilçeler aras�nda bilgi al��veri�inin 
sa�lanmas� amac�yla tüm ilçe müdürlüklerinin 
kat�l�m�yla iki ayda bir düzenlenen BAV 
toplant�lar�n�n be�incisi  Alaçam, Terme ve Asarc�k  
ilçelerinde gerçekle�tirildi. Toplant�larda özellikle 
Tar�m Dan��manlar�n�n konumu ve sorunlar�, Bu�day 
yeti�tiricili�inin durumu ve sorunlar�  ile sertifikal� 
tohumluk kullan�m� ele al�nd�. Konular çözüm arama 
yönünde tart���larak haz�rlanan rapor ise ilgili yerlere 
iletilmi�tir.  
 
Z�RA� MÜCADELE �LAÇ BAY�LER�NE BARKOT UYGULAMASI E��T�M� VER�LD� 
 

Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� Zirai Mücadele 
ilaçlar�nda 01.01.2004 tarihinden itibaren barkot 
uygulamas� ba�latm��t�r. Bu uygulaman�n devam� 
olan toptan ve perakende zirai ilaç bayilerinin 
sat��lar�n�n kontrolü için bayiler bilgisayar 
sistemine geçirilmi� ve sat��lar bilgisayarla Sat�� 
yapma sistemi ile yap�lmaya ba�lanm��t�r. Bu yeni 
sistemin do�ru yürütebilmesi için Merkezde �l 
Müdürlü�ümüz toplant� salonu, Çar�amba, Bafra 
ve Havza’da zirai ilaç bayilerine yönelik barkot 
uygulamas� konusunda e�itim toplant�lar� 
düzenlenmi�tir. 

 
EV EKONOM�S� ÇALI�MALARI DEVAM ED�YOR 

 

Ev Ekonomisi Teknisyenlerince yürütülmekte 
olan g�da muhafaza çal��malar�nda bu kez Hac� �smail 
köyünde ya� tarhana yap�m� tatbiki olarak çiftçi 
kad�nlara gösterilerek, tarhanan�n besleyici de�eri 
hakk�nda bilgiler verilmi�tir. Bu çal��malar di�er 
köylerde de devam edecektir. 

 
 
 
 
 

Köprüleri atma, ayn� nehri kaç kez daha 
geçmek zorunda kalaca��na �a�acaks�n. 
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CAR� TARIM �STAT�ST�KLER� KONUSUNDA TOPLANTI YAPILDI 

 

 

D�E ile Tar�m �l ve �lçe te�kilatlar�nda Cari 
Tar�m �statistikleri konusunda toplant�lar 
düzenlendi. Müdürlü�ümüzdeki toplant�ya Proje 
�statistik �ube Müdürü Cezmi ÖZDEM�R, �lçe 
Tar�m Müdürleri, ilgili teknik elemanlar ile birlikte 
D�E Samsun Bölge Müdür Yard�mc�s� Serpil 
AKSOY, D�E Uzman� Gülnihal AKTA� 
kat�lm��lard�r. Toplant�da; Avrupa Birli�i normlar�na 
uygun tutarl� ve kar��la�t�r�labilir veriler elde etmek 
için tüm tar�m istatistiklerini kapsayan çal��malar ile 
mevcut cari tar�m yöntemlerinin geli�tirilmesi, veri 
derleme ve de�erlendirme a�amas�ndaki sorunlar�n 
ortadan kald�r�lmas�na yönelik çözüm önerileri 
hakk�nda bilgi al�� veri�inde bulunulmu�tur. 

 
TAVUK YET��T�R�C�LER� B�RL��� KURULMASIYLA �LG�L� TOPLANTI YAPILDI 

 
�limizde tavuk yeti�tiricileri birli�i kurulmas� 

yönünde yap�labilecek çal��malar ve izlenecek 
prosedür hakk�nda görü� al��veri�inde bulunmak üzere 
�l Müdürlü�ümüz toplant� salonunda bir toplant� 
yap�lm��t�r. Toplant�ya Tar�m �l Müdürlü�ü teknik 
elemanlar�n�n yan� s�ra Ondokuz May�s Üniversitesi 
Ziraat ve Veteriner Fakültesinden ö�retim üyeleri ile 
ilimizde faaliyet gösteren tavuk yeti�tiricileri 
kat�lm��lard�r. Tavukçuluk sektörünün mevcut 
sorunlar�n�n çözümü ve yeti�tiricilerin 
örgütlenmesinin önemine dikkat çekilen toplant�da  
tavuk yeti�tiricileri birli�inin, yeti�tiricilere 
sa�layaca�� faydalar ve birli�in kurulu� amac� 
hakk�nda bilgiler verilmi�tir. 
 

BURTARIM 2004 FUARINA TEKN�K GEZ� 
 

 

Tar�m ve Köyi�leri  Bakanl���n�n Deste�i ile 
06-10 Ekim 2004 tarihleri aras�nda Tüyap Bursa 
Uluslararas� Fuar ve Kongre Merkezinde; “Bur
Tarım 2004” Bursa 2. Tarım, Hayvancılık ve 
Fidancılık ile Bursa Tavukçuluk Fuarı 
düzenlenmi�tir. Bu çerçevede; �l ve ilçe 
Müdürlüklerimizde görev yapan teknik 
elemanlar�n ve çiftçilerin, tar�m sektöründeki 
teknolojik geli�meler konusunda bilgilendirilmeleri 
ve e�itimleri amac�yla Tar�m Fuar�na ve 
Karacabey ilçesinde bulunan Süta� Tesislerine bir 
teknik gezi yap�lm��t�r. 
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SAMSUN’DA ORGAN�K TARIM E��T�M� DÜZENLEND� 
 

Bakanl���m�zca uygulanmakta olan “Ekolojik 
Tar�m�n Yayg�nla�t�r�lmas� ve Kontrolü Projesi” 
çerçevesinde Te�kilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlü�ünce Bakanl�k �l Müdürlüklerinde görev 
yapan teknik elemanlar�n e�itimi amac�yla 13-17 
Eylül 2004 tarihleri aras�nda DS� 7. Bölge Müdürlü�ü 
toplant� salonunda “organik tar�m” konulu hizmet içi 
e�itimi düzenlenmi�tir. Toplant�ya e�itici olarak Prof. 
Dr. Y�lmaz �AYAN, Prof. Dr. Ay�e GÜL, Doç. Dr. 
Ahmet ALTIND��L�, Doç. Dr. Serap SOYERG�N’in 
yan� s�ra üniversitelerden ve bakanl���m�zdan 
uzmanlar kat�lm��t�r. 38 ilden 83 teknik eleman�n 
kat�ld��� toplant�da ülkemizde organik tar�m yap�lmas� 
a�amas�nda al�nmas� gereken tedbirler ve çal��ma 
ko�ullar� konular�nda kat�l�mc�lar bilgilendirilmi�tir. 

 

 
15. TAYEK TOPLANTISI S�NOP’TA YAPILDI 

 

 

Samsun, Tokat, Amasya, Sinop ve 
Kastamonu illerinin ÇEY �ube Müdürlüklerinin 
Nisan-Temmuz aylar� aras�nda yapt�klar� 
faaliyetlerin de�erlendirildi�i TAYEK toplant�s� 
Sinop Tar�m �l Müdürlü�ünde yap�ld�. Toplant�ya 
belirtilen illerin ÇEY �ube Müdürleri ile teknik 
elemanlar�n�n yan�nda Karadeniz Tar�msal 
Ara�t�rma Enstitüsü Müdürlü�ü konu uzmanlar� 
kat�lm��t�r. Çe�itli tar�msal sorunlar�n tart���ld��� ve 
çözüm yollar� arand��� toplant�n�n Koordinatörü 
�ahin G�ZLENC�, bu toplant�lar�n yarar�n� 
vurgulayarak çe�itli tar�msal sorunlar�n çözümü 
için haz�rlanan projelerin tart���lmas� amac�yla bu 
toplant�ya getirilmesinin yararl� olaca��n� söyledi. 

 
DAMIZLIK SI�IR YET��T�R�C�LER� B�RL��� YEN� H�ZMET BÜROSU AÇTI 

 

�limizde yürütülen hayvanc�l�k faaliyetlerinin 
daha bilimsel ve kontrollü ko�ullar alt�nda olmas�na 
olanak tan�yacak olan Dam�zl�k S���r Yeti�tiricileri 
Birli�i Samsun bürosu hizmete girdi. Daha önce �l 
Müdürlü�ümüz bünyesinde çal��malar�n� yürüten 
Birlik, K�l�çdede Mahallesindeki yeni yerinde bundan 
sonra hizmetlerine devam edecektir.  
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TARIM DANI�MANLARI ÇALI�MA ALANLARINDA Z�YARET ED�LD� 

 

 

�limize faaliyet gösteren 16 tar�m dan��man� 
ÇEY �ube Müdürlü�ünce yerinde ziyaret edildi. 
Bulunduklar� yerlerde yo�un faaliyet gösteren 
tar�m dan��manlar�n�n daha etkin olmalar�n� 
sa�lamak amac�yla kar��la�t�klar� sorunlar� yerinde 
görmek ve çözmek amac�yla yap�lan bu 
ziyaretlerde tar�m dan��manlar�n�n bulunduklar� 
yerlerde ba�ar�l� çal��malara imza att�klar� 
görülmü�tür. 

 
 

ALAÇAM �LÇES� S.S. HAB�LL�, DOYRAN, ZEYT�N, TA�KEL�K VE YEN�KÖY 
TARIMSAL KALKINMA KOOPERAT�F�NE GEBE DÜVE ALIMI 

Alaçam �lçesi S.S. Habilli, Doyran, Zeytin, 
Ta�kelik ve Yeniköy Tar�msal Kalk�nma 
Kooperatifine, ihtiyac�n� kar��lamak üzere dam�zl�k 
s���r yeti�tiricili�i projesi dahilinde 200 adet, (50 aile 
x 4 ba�/aile) 21-30 ayl�k ya�lar�nda, Holstein �rk� 
ilkine gebe düveler al�nm��t�r. Hayvan Sa�l��� �ube 
Müdürü Veteriner Hekim R�fat CO�KUN, ÇEY �ube 
Müdürlü�ünden Ziraat Mühendisi Hasan ÇEB� ve 
Kooperatif Ba�kan� Ahmet ASLAN’dan olu�an seçim 
ekibi yurdun de�i�ik illerinde 25 gün görev yaparak 
hayvan seçimini tamamlay�p kooperatife teslim 
etmi�lerdir. Her bir düve 2.310.000.000 TL’ye al�nm�� 
olup dönü�ümler, 2 y�l ödemesiz %9 faizli 7 y�l 
içerisinde ödemeleri yap�lacakt�r. 

 

 
KONTROL  �UBE MÜDÜRLÜ�ÜNE C�HAN ERO�UL ATANDI 

 

1974 y�l�nda A�r� ili Hamur ilçesinde 
do�du. �lk ve orta ö�renimini Hamur'da, Lise 
ö�renimini Van Ziraat Meslek Lisesinde 
tamamlad�. 1992 y�l�nda A�r� Tar�m �l Müdürlü�ü 
Proje ve �statistik �ube Müdürlü�ünde Ziraat 
Teknisyeni olarak göreve ba�lad�. 1993-1997 
y�llar�nda Kayseri ili Ye�ilhisar �lçe Müdürlü�ünde 
görev yapt�. 1997 y�l�nda Elaz�� �l Müdürlü�üne 
atand�. 2001 y�l�nda F�rat Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesinden mezun oldu. 2004 y�l� Nisan ay�nda 
A��n �lçe Müdürlü�üne Mühendis olarak atand�. 
Temmuz 2004'te Samsun Tar�m �l Müdürlü�üne 
kontrol �ube Müdürü olarak atand�. Evli ve bir 
çocuk babas�d�r 
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DESTEKLEME �UBE MÜDÜRLÜ�ÜNE RECEP KIRBA� ATANDI 

 
1970 y�l�nda Samsun ili Tekkeköy ilçesi 

A�a��çinik köyünde do�du. 1988 y�l�nda Ordu ili 
Gölköy �lçe Müdürlü�ünde Veteriner Sa�l�k 
Teknisyeni olarak göreve ba�lad�. 1991 y�l�nda 
Samsun Tekkeköy Tar�m �lçe Müdürlü�üne tayin 
oldu. 1997 y�l�nda Ondokuzmay�s Üniversitesi ziraat 
Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünü bitirdi. 1998 y�l� 
Ocak ay�nda Erzincan Tar�m Meslek Lisesine atand�. 
1999-2001 y�llar�nda Müdür Yard�mc�l��� görevlerini 
yürüttü. A�ustos 2004 y�l�nda Samsun Tar�m �l 
Müdürlü�ü Destekleme �ube Müdürlü�üne atand�. 
Evli ve 3 çocuk babas�d�r.  
 

NA�L KIRMACI �L KONTROL LABORATUVAR MÜDÜR YARDIMCILI�INA ATANDI 
 

�l Müdürlü�ümüzde uzun y�llar bitki 
koruma �ube müdürlü�ünde teknik eleman olarak 
görev yapmakta olan Ziraat Mühendisi Nail 
KIRMACI, Bakanl���m�z�n açm�� oldu�u görevde 
yükselme s�nav�n� kazanarak Samsun �l Kontrol 
Laboratuvar Müdürlü�üne Müdür Yard�mc�s� 
olarak atanm��t�r. �l Müdürlü�ü olarak yeni 
görevinde kendisine ba�ar�lar dileriz. 

 
�L MÜDÜRLÜ�ÜMÜZDE ARICILIK KURSU AÇILDI 

 
Samsun ilinde ar�c�l���n yayg�nla�mas� yan�nda 

teknik ve bilimsel anlamda ar�c�l���n yap�lmas� 
amac�yla �l Müdürlü�ümüz taraf�ndan ar�c�l�k kursu 
düzenlenmi�tir. E�itim boyunca ar� biyolojisi ve 
teknik ar�c�l�k bilgileri yan�nda Dünyada ve ülkemizde 
yap�lan ar�c�l���n kar��la�t�rmal� olarak incelemesinin 
de yer ald��� bilgiler verilmi�tir. Özellikle 
polinasyonun önemi ve yeni ar� ürünlerinin üretilmesi, 
pazara sunulmas� konular� üzerinde durularak ça�da� 
anlamda ar�c�l�k yapman�n ve tar�mda hak edilen yeri 
alman�n yollar� üzerinde durulmu�, ülkemizde yeni 
yeni yap�lanmaya ba�layan Ar� Yeti�tiricileri 
Birli�inin ayakta tutulmas� ve i�levsel hale getirilmesi 
konusunda da e�itim çal��mas� süresince bilgi 
verilmi�tir. 
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Edebiyat Kö�esi 
 

Adnan ÖZBULUT 
Ziraat Mühendisi 

Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 
 

 
SEBEB� SENS�N 

 
Kanayan ba�r�ma �u zalim gurbet 
Yarsa bugün elbet sebebi sensin. 
Sana aç�k kollar�m� dert hasret 
Sarsa bugün elbet sebebi sensin. 
 
K�rlarda çiçekler göllerde ku�u 
Gönlümün severken buydu duydu�u 
Gözlerimde bitmek bilmez bir bu�u 
Varsa bugün elbet sebebi sensin. 
 
Kolay m� bir a�k� ans�z�n y�kmak 
Uyar m� Mecnun’a  Leyla’dan b�kmak 
Kanayan bir kalple soka�a ç�kmak 
Ar’sa bugün elbet sebebi sensin 
 
Gülen yüzüm sevda türküm mele�im 
Yaradan’dan sendin bir tek dile�im 
Eller c�v�ldarken sensiz yüre�im 
Karsa bugün elbet sebebi sensin. 
 
Sen varken özlemi bilmezdi kalem 
Gözlerden gönülden uzakt� elem 
Bir buse an�na de�meyen alem 
Darsa bugün elbet  sebebi sensin. 
 

Adnan ÖZBULUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFOR�ZMALARDAN B�R DEMET 
 

* Zaferin anas� babas� çok olur; yenilgi ise 
öksüzdür. 

* Kesinlikle ö�üt vermeyin cahiller ö�üt 
dinlemez; ak�ll� ki�ilerinse ö�üde ihtiyac� 
yoktur. 

* Büyükler niye büyüktür bilir misiniz ? Biz 
dizlerimizin üstüne çökmü�üz de ondan, art�k 
kalkal�m. 

* Dü�ündü�ümüz bildi�imizden çok daha az 
Bildi�imiz sevdi�imizden çok daha az 
Sevdi�imiz var olandan çok daha az Böylece 
gerçekte oldu�umuzdan çok daha az 
kendimiziz. 

* Ayr� ayr� bak�nca de�er vermedi�imiz kimselere 
bir araya geldiklerinde de�er vermekten daha 
büyük budalal�k olur mu ? 

 
Âh �u Musîki… 
 
Tambur’un inleyi�i Kemâne’yi a�lat�r, 
Bu hâli gören Ud’un yüre�ini ça�lat�r… 
 
Kay�ts�z kalamaz Ney, Tambur’un kederine; 
�çin için tutu�ur, �ark�lar�n yerine… 
 
Ney’in sesi Kanun’u, güllere bülbül eyler; 
Boynu bükük makamlar, hüzne tahammül eyler! 
 
Yay ile m�zrâb�nd�r bu hâlet-i ruhiye, 
Güfteler râm olurken, hat�r sayan tûtîye! 
 
A����n kalp at���, Kudüm’ün ayak sesi; 
Yâre do�ru eserken gönüllerin bestesi… 
 
�nleyi�tir çok defa, terennümü sevdân�n; 
Bu görünmez alevler, sanki lütfu Hüdâ’n�n… 
 
Es Bayâtî ve dahi savrul yâr hayaline! 
Musîkiden gayr� ne, izâh bulur hâline? 
 

    Güçer KAFA 

Yeni Y�l�n Tüm 
�nsanl��a Sa�l�k, 

Mutluluk ve 
Esenlikler 

Getirmesi Dile�iyle
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tıb bitkiler
Mustafa ALTINDE�ER 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
ALIÇ 

(Crataegus oxyacantha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genellikle gazetelerin sa�l�kla ilgili k�sa 
yaz�lar�n� okumaya çal���r�z. Ama ço�umuzun 
yapt��� genel hata yaz� metninde geçen hastal�k 
belirtilerini kendimize yak��t�rmam�zd�r. 
Geçenlerde bir gazetenin sa�l�kla ilgili sayfas�nda 
“yerde ararken gökte bulduk“ ba�l��� alt�ndaki 
yaz� dikkatimi çekti. Al�ç, kalp ve damarlar� 
güçlendiren adeta bir ilaç, üstüne üstlük haf�zay� 
da güçlendiriyormu�. 

�lgim biraz daha artm��t�. Ayr�ca kendi 
kitapl���mda al�ç la ilgili kitab�m�n da oldu�unu 
hat�rlad�m. Prof. Dr. Hikmet B�RAND’�n 
(rahmetli)” Al�ç A�ac� ile Sohbetler” kitab�n� 
hemen elime ald�m. Kitab�n içinde  resimli 
sayfalara yer verilmi�, Anadolu’nun uçsuz 
bucaks�z ekin tarlalar�n�n aras�nda, kimi zaman 
da� doruklar�nda tek a�aç olarak kalm�� 
görüntüler herkesi etkiler kanaatindeyim. �lk kez 
1968 y�l�nda yay�nlanan “Al�ç a�ac� �le 
Sohbetler”de bitkilerin ya�ad�klar� ortam ve 
birbirleriyle olan ili�kileri, Türkiye’nin bitki 
örtüsü ve toprak yap�s�, erozyon, bitkilerin kara 
hayat�na geçi�i gibi oldukça karma��k 
say�labilecek konular herkesin anlayabilece�i sade 
bir dil ile anlat�lmaktad�r. Al�ç a�ac� derken Prof. 

Dr. Hikmet B�RAND’� bir kez daha anm�� olduk. 
Al�ç a�ac�n�n özelliklerini biraz daha 
ara�t�rd���mda yöresel isim farkl�l�klar�n�n çok 
olu�u dikkatimi çekti.  Ülke genelinde akdiken, 
yemi�en, gevi�, edran, geyik dikenleri olarak da 
bilinen al�ç, özellikle bol güne� gören da�l�k 
bölgelerde, derelere bakan yamaçlarda ve 
çal�l�klar aras�nda yeti�iyor. Haziran ay�nda çiçek 
açan al�ç, eylül-ekim döneminde meyveleri 
olgunla��p k�zard�klar�nda yapraklar� ile birlikte 
toplan�yor.  

Tar�m ve Köyi�leri Bakanl��� Tar�m 
��letmeleri Genel Müdürlü�ü internet sitesi 
“www.tigem.gov.tr” adresinde de al�c�n çe�itli 
kalp ve kan dola��m� hastal�klar�nda 
kullan�labilecek ender bitkilerden oldu�una dikkat 
çekiliyor. Kalp ritim bozukluklar�, sinirsel kalp 
çarp�nt�lar�, kalp yetmezli�i, a��r enfeksiyon 
hastal�klar�, kalp krizi sonras� yüksek kan bas�nc� 
ve damar sertli�ine iyi gelen al�ç, düzenli 
tüketildi�inde beyin aç�s�ndan da faydal� oluyor. 
Dola��m� sa�layan damarlar� geni�leterek, daha 
fazla kan ve oksijenle beslenen kalp damarlar�n�n 
güçlenmesini sa�layan al�ç, yüksek kan bas�nc�n� 
dengelerken, beyni de olumlu etkiliyor ve belle�i 
güçlendiriyor. 

Baz� Avrupa ülkelerinde t�p doktorlar� 
taraf�ndan reçetelere yaz�lan al�c�n sadece 
Almanya’daki y�ll�k sat�� hacmi 30 milyon euroyu 
geçiyor. Al�ç a�ac�n�n yaprak, çiçek ve meyveleri 
Orta Ça�dan beri özellikle kalp  destekleyici ve 
kalp-damar sistemi fonksiyonlar�n� normalize 
etmek için kullan�lmaktad�r. Ayr�ca "Tanr�'n�n 
Eczanesinden Sa�l�k" ktitab�n�n yazar� Maria 
Treben'di den  Çeviren Niyazi Eröztürk'ün de 
belirtti�i gibi kalp ritm bozukluklar�nda, a��r 
enfeksiyon hastal�klar� sonras�ndaki kalp kaslar� 
zafiyetinde, kalp krizi sonras�nda, yüksek kan 
bas�nc�nda, uygulanan t�bbi tedavilerin al�ç 
tedavisi ile de desteklenmesi çok olumlu sonuçlar 
verdi�i ifade edilmektedir. Ama, bu tedavilerde 
sab�rl� olmak gerekir. 
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Süs Bitkilerinden 
S. Filiz SA�LAM 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
FLAM�NGO Ç�ÇE�� 

(Anthurium) 
 

 
 
Araceae familyas�ndand�r. Anavatan� Orta 

ve Güney Amerika’d�r. Herdem ye�il bitkilerdir. 
Dekoratif yaprak ve çiçekleriyle sera ve 
salonlarda çok kullan�lmaktad�r. Ayr�ca 
çiçeklerinden kesme çiçek olarak da 
yararlan�lmaktad�r. K�rm�z� ve beyaz büyük 
çiçekli, k�rm�z� küçük çiçekli, ye�il yaprakl�, 
beyaz-ye�il yaprakl� türleri vard�r. Tüm y�l çiçek 
açabilirler. Anthurium deride alerjiye sebep 
olabilir. 

Nemli, s�cak ve direkt güne� ����� almayan 
ayd�nl�k alanlardan ho�lan�rlar. K�� aylar�nda en 
dü�ük s�cakl�k 16°C, yaz aylar�nda optimum 
s�cakl�k ise 21-27°C aras�nda olmal�d�r. Saks� 
topra�� ise geçirgen ve bitki besin maddelerince 
zengin olmal�d�r. En iyi toprak harc�, mineral 
maddelerce zengin bahçe topra��, yar� çürümü� 
yaprak ve gübre kar���m�, torf, az miktarda di�li 
nehir kumu, bir miktar saks� k�r��� ve çam 
a�açlar�n�n ibrelerinin ilavesiyle haz�rlan�r. 

Sulamada sert veya so�uk su 
kullan�lmamal�d�r, e�er imkan varsa en iyisi 
ya�mur suyu kullanmakt�r. Salonlarda hava nispi 
nemi dü�ük oldu�undan s�k s�k yapraklara su 

püskürtülmelidir. Su kireçli olursa yapraklarda 
kahverengi lekeler görülür. Sulama Mart ay�ndan 
Kas�m ay�na kadar bolca yap�l�r, k�� aylar�nda 
verilen su miktar� azalt�l�r ancak hiçbir zaman 
toprak kuru hale getirilmez. Direkt güne� ve çok 
kuru havada yaprak k�vr�kl��� ve örümcek gibi 
zararl�lar görülebilir. �lkbahar ve yaz�n her hafta 
dü�ük dozda besin verilebilir. 

Üretimi tohumla ya da ana bitkinin 
yan�nda meydana gelen sürgünlerin, köklendikten 
sonra ayr�lmas�yla olur. Mart ay�nda yavru 
bitkiler, keskin bir b�çakla al�narak yara yerleri 
kömür tozuna bat�r�l�r ve haz�rlanm�� harç içine 
dikilir. Saks� de�i�tirme Mart ay�nda ve 2-3 y�lda 
bir yap�l�r. De�i�tirme esnas�nda köklerin 
zedelenmemesine dikkat edilmelidir. Zedelenen 
köklere, odun kömürü tozu serpilerek çürümeleri 
önlenir. 

 

 
 
Çiçek al�n�rken bitki üzerinde çiçe�in 

olmas�na dikkat edilmelidir. Çünkü bu devrede 
bitkiler ���k, �s� ve nem de�i�ikliklerine en az 
duyarl�d�r. 
 

Hat�rda kalmaz, 
Sat�rda kal�r. 
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ev hali 
Binnaz TIKNAZO�LU 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
TERB�YE YÖNTEM� 

Türk mutfa��nda etlerin geni� bir kullan�m 
alan� vard�r. Bu nedenle, hangi yöntemle 
pi�irilirse pi�irilsin etin lezzetli olmas� büyük 
önem ta��r. Etin lezzetini artt�rmak için yap�lan 
i�lemlerden biri de, terbiye etmektir. Terbiye 
etme, etin taze ot ve baharatl� bir s�v� içinde 
bekletilerek yumu�at�lmas� ve tatland�r�lmas�d�r. 
��te size kolayca haz�rlayabilece�iniz bir terbiye: 

Bir miktar so�an� (ör.1 kg et için 3 orta boy 
so�an) çok küçük parçalar halinde kestikten sonra 
bir tülbentin içine koyun ve suyunu bir kab�n içine 
ç�kart�n. Ayn� kab�n içine bir miktar zeytinya��yla 
birlikte kekik ve defne yapra�� koyun. Eti bu 
kar���m�n içine yat�r�n ve 24 saat bekletin. Etinizin 
yumu�ak ve lezzetli olaca��n� göreceksiniz.  

 
 

YO�URTLU MANTAR 
 

Malzemeleri 
Yar�m kilo küçük mantar 

�ki çorba ka���� galete unu 
1 su barda�� süzme yo�urt 

�ki di� sar�msak 
 

 
Haz�rlan��� 

Mantarlar saplar�yla beraber limonlu suda 
ha�lan�p, süzülür. Galete ununa tuz eklenir ve 
mantarlar içine at�l�p kar��t�r�l�r. Tavaya az 
miktarda m�s�r özü ya� konur. Galete ununa 
bulanm�� mantarlar ya�da k�zart�l�r ve az çukur 
kaba al�n�r. Üstüne sar�msakl� yo�urt döküp 
kar��t�r�l�r. �ster meze olarak,ister etlerin yan�na 
konup yenilebilir. 

 
 
 

BOZA 
 

Malzemeleri 
2 bardak bulgur               ½ tatl� ka���� kuru maya 
21 bardak su                   2,5 çorba ka���� �eker 
2 çorba ka���� un            ½ çorba ka���� vanilya 
½ bardak yo�urt             2 çorba ka���� tarç�n 
 

Yap�l��� 
Bulguru büyük bir tencereye koyup 12 bardak 

su ile üzeri kapal� olarak oda s�cakl���nda 1 gece 
bekletin. K�s�k ate�te 2 saat pi�irin. Mutfak 
robotuna koyup çekin ve süzgeçten geçirin. 
Kar���m� buzdolab�na koyun. Süzgecin üzerinde 
kalan bulguru yeniden tencereye koyun ve 8 
bardak su ilave edip k�s�k ate�te 1 saat daha 
pi�irin. Süzgeçten geçirip buzdolab�na koyun.  

Unu küçük bir tencereye koyup üzerine 2/3 
bardak su koyun ve k�s�k ate�te sürekli 
kar��t�rarak koyula��ncaya dek pi�irin. Ate�ten 
al�p içine 2 çorba ka���� �eker koyup eriyinceye 
dek kar��t�r�n. Il�y�nca içine yo�urt kat�n. 

Mayay� ¼ bardak �l�k suda ezip 5 dakika 
bekletin ve yo�urt kar���m�na kat�n. Il�k ortamda 
30 dakika bekletin. Mayal� kar���m� ezilmi� 
bulgura ekleyip oda s�cakl���nda yakla��k 1-2 gün 
bekletin ve ara s�ra kar��t�r�n. Vanilya ve kalan 
�ekeri ekleyip �eker iyice eriyinceye dek 
kar��t�r�n. Tarç�nla servis yap�n. Bu kar���m 
buzdolab�nda 2-3 gün bekletilebilir. 

 
Sa�l�kl� ya�am için bol 

sebze ve meyve tüketiniz. 
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t@rimnet 
 

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

 

 
�NTERNET GÜVENL��� 

 
�nternet kullan�m�n yayg�n oldu�u 

günümüzde her gün farkl� durumlar ile 
kar��la��yoruz. Bu say�da sizlere güncel ve s�k 
kar��la��lan durumlardan bahsetmek istiyorum. 

 
Explorer da giri� sayfam de�i�ti ne yapmal�y�m… 

 
Worm ( solucan ) türü yaz�l�mlar ve Java 

applet ler yolu ile bula�an bu yaz�l�mlar genelde 
kötü amaçl� sitelerden, sohbet odalar�ndan, 
program indirme sayfalar�ndan, crack sitelerinden, 
yerel a�dan ve hepsinden önemlisi maillerden 
bula��yor. Asl�nda bula�t�ktan sonra yap�lacak tek 
müdahale bu kötü niyetli yaz�l�m� silmek. Bu 
yaz�l�mlar� silmek için benim kulland���m 
program Ad-avare 6.0 SE . Bu kötü niyetli 
yaz�l�mlardan ise korunmak için ise sizlere 
SpywareBlaster’� önerebilirim. Bu iki program� 
kurduktan hemen sonra güncelleme (update) 
yapman�z� öneririm.  

XP kullan�c�lar� için ise daha iyi bir yöntem 
var. Yukar�daki programlar ile korunabilece�iniz 
gibi. XP için en son ç�kan Service Pack 2 yi 
yüklemelerini öneririm. SP2 de üstteki 
korumalar�n tamam� ve ilave olarak Microsoftun 
kendi geli�tirdi�i koruma ve Firewall yaz�l�mlar� 
var. 

 
Explorer baz� sayfalara girmiyor ne yapmal�y�m… 

 
Genellikler SSL kullanan ve dil problemi 

olan sayfalara giri�lerde ya�anan bir problem bu. 
Benim pratikten edindi�im çözümler ise �u 
�ekilde; dil problemi olan sitelerde Görünüm / 
Dil Kodlamas� / Otomatik Seç’i t�klad���n�zda 
sorunun a�abiliyoruz. SSL yani (Secure Sochets 
Layer) sorunu olan sitelerde ise Explorer’daki 
baz� DLL dosyalar�n�z wormlar silinmi� veya 
de�i�tirilmi� oluyor. Bu durumda size tavsiyem 
Exploreri güncellemeniz (ki bu genelde sorunu 

çözmüyor), Netscape kullanman�z ve ya son 
çözüm bilgisayar�n�z�n i�letim sistemini yeniden 
kurman�z. 

 

 
 
Terimler: 
Worm: �ngilizcesi Solucan olan, virüs 

benzeri yaz�l�mlar. 
Java Applet: Java dilinde yaz�lm�� Explorer 

da kullan�lan programlama türü. 
Service Pack 2: Microsoftun i�letim sistemi 

güncellemesi 
Firewall: Bilgisayar�n�z yaz�l�msal 

güvenli�ini sa�layan bir dizi programlar 
Netscape: Explorer tarz� web sayfalar�n 

görüntülemeye yarayan bir program. 
SSL : Sunuculara ilave güvenlik ve 

�ifreleme katman� sa�layan bir sistem. 
Crack: Lisansl� programlar� k�rmakta 

kullan�lan küçük yaz�l�mlar. 
XP : Experience den gelen microsoftun 

i�letim sistemi WindowsXP 
 

Program �ndirme Adresleri: 
Ad-avare 6.0 SE 

www.lavasoftusa.com/support/download 
SpywareBlaster 

www.javacoolsoftware.com/downloads.html 
Service Pack 2 

http://www.microsoft.com/athome/security/protect 



samtim 
 

Kas�m - Aral�k 2004 37

Tüketici Kö�esi 
Ya�ar BUDAK 

Ziraat Mühendisi 
Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü 

 

 
AYAKKABI ALIRKEN D�KKAT ED�LMES� 

GEREKEN HUSUSLAR 
:: Bir çift ayakkab�n�n tekleri aras�nda herhangi 

bir görünüm �ekil, i�çilik, renk, boyut fark�n�n 
bulunmamas�na dikkat ediniz. Ayakkab�n�n her 
ikisini de mutlaka deneyiniz. 

:: Ayakkab�n�n içini elle kontrol ederek astar vb. 
k�s�mlarda aya�� rahats�z edici k�r���kl�klar 
bulunmad���ndan emin olunuz. 

:: Diki� uçlar� bitim yerlerinin sa�lam olmas�na, 
diki� hatalar�n�n bulunmamas�na dikkat ediniz. 

:: Ayakkab�lar�n ayakla temas eden k�s�mlar�nda 
sentetik malzeme kullan�l�p kullan�lmad���n� 
kontrol ediniz. Çünkü sentetik malzemeler hava 
geçirmez ve hava geçirmeyen malzemeler ayak 
sa�l��� için zararl�d�r. 

:: Yaz�n taban� kösele, k���n ise taban� sentetik 
maddelerden üretilmi�, üst bölümünün derisi 
yumu�ak olan ayakkab�lar� tercih ediniz. 

:: Astar�n boya verip vermedi�ini parma��n�z� 
�slat�p astara sürerek saptayabilirsiniz. 

:: Ayakkab�lar�n iç tabanlar�n�n aya��n do�al 
�ekline uygun olmas�na dikkat ediniz. Örne�in, 
yüksek ökçeli ve sivri burunlu ayakkab�lar� 
tercih etmeyiniz. 

:: Nubuk, süet gibi çabuk kirlenen ya da boyas� 
çabuk soyulan maddelerden üretilmi� 
ayakkab�lar� al�rken ve kullan�rken iklim 
ko�ullar�n� göz önünde bulundurunuz. 

:: Çocuk ayakkab�lar�n�n arkalar�n�n sert, ön 
bölümünün esnek olmas�na ve burun bölümünün 
parmaklar� s�kmamas�na dikkat ediniz. 

:: �nsan aya��n�n hacmi gün boyunca geni�ler bu 
nedenle ayakkab�n�z� ö�leden sonra sat�n almaya 
özen gösteriniz. 

 
Sat�n Almay� Dü�ündü�ünüz Ayakkab�n�n 
Bulundu�u Kutu Üzerinde A�a��daki Bilgileri 
Aray�n�z. 
:: �malatç� firman�n ticaret ünvan�, k�sa ad�, adresi 
ve tescilli markas�, ayakkab�n�n s�n�f�, rengi, 
numaras� "Bu ayakkab�n�n ayakla temas eden 
k�s�mlar�nda suni malzeme kullan�lmam��t�r" 
ibaresi, imal tarihi, parti, seri ve kod 
numaralar�ndan en az biri. 

Ayakkab�n�zda Sorun Varsa Ne 
Yapabilirsiniz? 
Ay�pl� ayakkab�y� 15 gün içinde sat�c�ya geri 
vererek; de�i�tirilmesi veya ödedi�iniz bedelin 
geri iade edilmesi veya ay�b�n neden oldu�u de�er 
kayb�n�n bedelden indirilmesi veya ücretsiz tamir 
seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. 
 
D�KKAT..! 
:: "Kullan�lm��", "Tamir Edilmi�" ya da 

"Özürlüdür" ibarelerini içeren bir etiketle 
ayakkab�n�n ay�pl� oldu�u önceden belirtilmi�se, 

:: Sat�c� / �malatç� firma önerilerini dikkate 
almam��san�z, örne�in sat�n ald���n�z ayakkab�y� 
çama��r makinesinde y�kamaman�z önerildi�i 
halde y�kad�ysan�z, 

:: Dikkatsiz ya da yanl�� kullan�m nedeniyle ay�ba 
siz neden olmu�san�z, tazmin hakk�n�z� 
kullanamazs�n�z. 

 
NEREYE BA�VURMALI 

Bir ürün ya da hizmet al�rken herhangi bir 
firmayla sorun ya�ad���n�zda, firma yetkilisine 
�ikayetinizi aç�klayan ve ne yap�lmas�n� 
istedi�inizi belirten bir yaz�yla ba�vurunuz. 
Bu yaz�y� iadeli taahhütlü olarak gönderiniz ve bir 
kopyas�n� saklay�n�z. Firma yetkilileriyle 
yapt���n�z görü�meler sonucunda bir çözüme 
ula�amad�ysan�z a�a��daki ilgili kurumlara 
ba�vurabilirsiniz. 
1) Tüketici Sorunlar� Hakem Heyetleri; 
80 il merkezinde Sanayi ve Ticaret �I 
Müdürlüklerinde ve tüm ilçelerde de 
Kaymakaml�klar bünyesinde faaliyettedir. 
2) Sanayi ve Ticaret Bakanl���, Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunmas� Genel Müdürlü�ü  
Eski�ehir Yolu 7. Km Çitosan Binas� / Ankara 
Tel; 0.312.2860365 Faks; 0.312.2858840 
3) Sanayi ve Ticaret �I Müdürlükleri  
4) Tüketici sorunlar�na bakmakla görevli Asliye 
Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemeleri  
5) Bulunulan yerdeki tüketicinin korunmas� için 
faaliyet gösteren Dernek veya Vak�flar 
 

Yararlanılan Kaynak : TSE Tüketici Bülteni
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SEÇME VE SAÇMA 

 
� O�lumun ad�n� mafya koydum, art�k ben de 

mafya babas�y�m. 
� Sizde bit �ampuan� var m�? Kirlendi 

hayvanc�klar!  
� Son gülen sen olacaks�n çünkü geç anl�yorsun! 
� Ben tan�nm�� bir antika koleksiyoncusuyum.    

-Biliyorum kar�n�z� gördüm.  
� Yaln�zca aptallar emin olur, ak�ll�lar daima 

�üphecidir. - Emin misin? - Kesinlikle.  
� Bir aptal� nas�l beklemeye al�rs�n? - Bilmem 

nas�l ? - Haftaya söylerim :)  
� Ve tanr� kad�n� yaratt�. O da kalkt� kaynana 

oldu. 
� Yaln�z planlar�n�n de�il, ba�ar�lar�n�n da tad�n� 

ç�karmaya çal��. 
� Çiçekleri dal�ndan koparmay�n! Kökünden 

sökün...  
� Ak�l ya�ta de�il ba�tad�r, Ama akl� ba�a ya� 

getirir...  
� Büyük jetona para verme, Küçükten al büyüt...  
� Bilmemek ay�p de�il, Yeter ki çakt�rma...  
� Sigara içme torununu gör, Sigara iç dedeni gör. 
� Adam o kadar fakirmi� ki, viraj� bile alamam��. 
� Asansör bozuk. En yak�n Asansör kar�� 

binadad�r. 
� Ne kadar sallarsan salla, Dört yanl�� bir 

do�ruyu götürür. 
� Size yap�lmas�n� istemedi�iniz bir �eyi 

ba�kas�na yap�n çok zevkli oluyor. 
� Kar�mla tek ortak yan�m�z, Ayn� günde 

evlenmi� olmam�z. 
� Yapaca��n�z her geyik muhabbeti, Size zaman 

kayb� olarak dönecektir. 
� Sigara kanser yap�yor hayat ise verem . 
� Bitkisel hayata girdim, Maksat ye�illik olsun. 
� Yar�n yapabilece�in bir �eyi, asla bugünden 

yapma. 
� Zaman� gelmi� bir hatadan daha kaç�n�lmaz ne 

olabilir ? 
� Ne yaparsan yap, yapmad���n �eyler 

yapt�klar�ndan daha önemlidir. 
� Hayat yaln�z geriye do�ru anla��labilir, ve 

yaln�zca ileriye do�ru ya�anabilir. 

 
 

ANNEM�ZDEN Ö�REND�KLER�M�Z 
 

BEKLEMEK ; "Baban eve gelsin, sen görürsün" 
HAK ETT���M�Z� ALMAK ; "Eve vard���m�zda 
ben bilirim sana yapaca��m� " 
KAR�ILIKLI KONU�MAK ; "Sana bir �ey 
sordu�umda cevap ver...!!" "Ne söyliyeyim 
anne?" -"SUS!! BANA CEVAP VERME!!!"  
SA�LIK B�L�MLER� ;"Gözlerini �a�� yaparken 
bir gün öyle kal�vericeksin, görüceksin gününü" 
�LER� GÖRÜ�LÜ OLMAK ; "Okuma 
yar��mas�n� kazanamazsan ilerde biraz zor adam 
olursun."  
YET��K�N OLMAK ; "Bu taba��n hepsini 
bitirmezsen asla büyüyemezsin."  
GENET�K ; "Sen de o lanet olas� babana çektin."  
B�LGEL�K ; "Benim ya��ma gel de anlars�n o 
zaman."  
ve... 
ADALET ; "Bir gün senin de çocuklar�n 
olucak.. in�allah onlar da sana senin �imdi 
bana yapt�klar�n� yaparlar..."  

Dü�ü� 
Temel, New York'taki gökdelenlerden birinin 53. 
kat�nda çal���rken aniden aya�� kaym�� ve a�a�� 
do�ru uçmaya ba�lam��... 52, 51, 50, 49, 48... 
Katlar� y�ld�r�m h�z�yla geçen Temel 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2... Ve 1'inci kata geldi�inde kafas�ndan 
�im�ek gibi �u dü�ünceler geçmi�:  

- Sa�a çok �ükür Tanrum, haburaya kadar sa� 
sa�lim celduk... Birinci kattan dü�sen de nasil 

olsa pi�eycukler olmaz. 



samtim 

Personel Hareketleri 
Ali TIRA� 

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

 

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

�rfan D�NDAR Mühendis Samsun �l Müdürlü�ü Sinop �l Müdürlü�ü 
Cihan ERO�UL Mühendis Elaz�� �l Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Recep KIRBA� Mühendis Erzincan �l Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Feyza ERZENO�LU Mühendis Samsun �l Müdürlü�ü Mersin Valili�i 
Turgut KURTLU Mühendis Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü Tokat Meteor. Böl.Müdürlü�ü 
Cengiz DÖNMEZ Mühendis Bingöl �l Müdürlü�ü Ayvac�k �lçe Müdürlü�ü 
Serdar KARAO�LU Mühendis Tunceli –Nazimiye �lçe Müdürlü�ü Kavak �lçe Müdürlü�ü 
Nail KIRMACI Mühendis Samsun �l Müdürlü�ü �l Kont. Lab.Müdürlü�ü Samsun 
Muzaffer Hikmet �EN Teknisyen Bafra �lçe Müdürlü�ü Trabzon Valili�i 
Yunus Emre BULUT Teknisyen Tekkeköy �lçe Müdürlü�ü Bitlis Valili�i- Müh. 
Ahmet CORA Teknisyen Sinop-Dikmen �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Emine Ünal(ALTUNTAS) Teknisyen Ordu-Fatsa �lçe Müdürlü�ü Tekkeköy �lçe Müdürlü�ü 
�ükrü  KESK�N Vet.Sa�.Tek. Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Faruk ÇEV�K Vet.Sa�.Tek. Kavak �lçe Müdürlü�ü OMÜ.Rektörlü�ü 
Mustafa KAZLI Vet.Sa�.Tek. Amasya-Suluova �lçe Müdürlü�ü Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü 
Ak�n DAVRAN Vet.Sa�.Tek. Et Bal�k Ürün.A�.Konya Et Ko. Samsun  �l Müdürlü�ü 
Do�an �AH�N Vet.Sa�.Tek. Vezirköprü �lçe Müdürlü�ü Ankara Tar�m �l Müdürlü�ü 
Cemil Cahit ÜNGÜDER Ara�t�rmac� Ordu-Akku� �lçe Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Füsun ALTUNAY So�uk Dp. �efi Et Bal�k Ürün.A.�.Konya Et.Ko. Samsun �l Müdürlü�ü 
Ali R�za POLAT Memur Samsun Tar�m �l Müdürlü�ü Elaz�� Valili�i 
Ahmet EL�BOL Kor. Güv. Karadeniz Bak�r ��l. An. �ti. Müd. Samsun �l Müdürlü�ü 
Refik YÜKSEL Kor. Güv. Karadeniz Bak�r ��l. An. �ti. Müd. Samsun �l Müdürlü�ü 
Burhan GÜR Kor. Güv. Karadeniz Bak�r ��l. An. �ti. Müd. Samsun �l Müdürlü�ü 
Ümit DURA Kor. Güv. Karadeniz Bak�r ��l. An. �ti. Müd. Samsun �l Müdürlü�ü 
�smail KOCAMANO�LU Kor. Güv. Karadeniz Bak�r ��l. An. �ti. Müd. Samsun �l Müdürlü�ü 
Burhan ZENG�N Kor. Güv. Karadeniz Bak�r ��l. An. �ti. Müd. Samsun �l Müdürlü�ü 
Mustafa EVREN Kor. Güv. Karadeniz Bak�r ��l. An. �ti. Müd. Samsun �l Müdürlü�ü 
Celal DE��RMENC� Kor. Güv. Karadeniz Bak�r ��l. An. �ti. Müd. Samsun �l Müdürlü�ü 
Tevfik CANKURT Kaloriferci Nev�ehir �l Müdürlü�ü Samsun �l Müdürlü�ü 
Figen �AH�NTÜRK Tar�m Hiz.��. Samsun �l Müdürlü�ü Ordu �l Müdürlü�ü 
Hava ÖZGÜR Tar�m.Hiz.��. �anl�urfa-Hilvan �lçe Müdürlü�ü Ladik �lçe Müdürlü�ü 

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

H.Murat BA� �ube Müdürü  Ali SOYLU Vet.Sa�.Tek. 
Dursun HACIO�LU �lçe Müdürü  Ahmet Hamdi KARAMAN Vet.Sa�.Tek. 
Ünal Erkan SARAÇ Mühendis  Ceyda DEM�R Teknisyen 
Haydar ÜNSAL Tekniker  Mehmet S�PAH� Teknisyen 
L.Atilla YOLO�LU Tekniker  Sezai AT�LLA Teknisyen 
Davut KAYA Tekniker  Seyfetin BAYRAM Hizmetli  
Rü�tü ÖZENÇ Vet.Sa�.Tek. Alatin BA� �oför 

ZEKAMETRE CEVAPLARI 
��lem �u s�rayla yap�l�r 

 3'LÜ 5'L� 8'L� 
1 0 5 3 
2 3 2 3 
3 3 0 5 
4 0 3 5 
5 3 3 2 
6 1 5 2 
7 0 1 7 
8 3 1 4 

� 16, 61, 106, saatteki h�z�:45 km'dir...  
� Problemi çözebilece�inizi varsayarak, yani 4'ün do�ru oldu�unu 

varsayarsak, 2 ile 3 do�ru oldu�una göre ba�ka bir çeli�kiyle 
kar��la�may�z. Bu durumda, mant�k aç�s�ndan, bu problemi 
çözebilirsiniz. 

� O�lumun ya�� 13, benim ya��m 35, babam�n ya��ysa 65'tir. 
� 36 ö�renci var. 
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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 
Ana Ar� Yeti�tiricili�i 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. �ntihar Uça��, 2. Yunan Tanr�s�, De�erli Bir Ta�, 3. 
Kald�raç, 4. Manuel Olmayan, 5. Çe�it, su, 6. Yank�, 
Asma Cezas�, 7. Yosun-Mantar Ortak Canl�s�, 8. 
K�rm�z�, Herhangi Bir �eyin Küçük Ölçekli Örne�i, 9. 
Anlam, 10. Sembol, Demiryolu. 
 

Yukar�dan A�a��ya 
1. Kimyasal Tedavi, 2. Tersi Bir Çe�it Gitar, 3. Tekel, 
Molibden, 4. Ad, Üretme, 5. Papal�k Ba�kenti, 6. 
Cihaz, Bir Alan Ölçüsü, 7. Zalimce, 8. Tersi Gazete 
Yaz�s�, At Yavrusu. 
 

Geçen Say�n�n Yan�tlar� 
Soldan Sa�a : 1. Mübadele, 2. Aratika, 3. Lebaleb, 4. �ta, Anes, 5. 
Kil, Reva, 6. Ac�mak, 7. Nike, Za, 8. Libor, 9. Amiyane, 10. �lahiyat. 
Yukar�dan A�a��ya: 1. Malikane, 2. Üretici, Al, 3. Babal�k, Ma, 4. 
Ata, Melih, 5. Dilara, �yi, 6. Ekenek, Bay, 7. Labev, Zona, 8. Sadaret. 

ZEKAMETRE 

� Elimizde 3, 5 ve 8 litre su alan 3 kab�m�z var. 
8 litre su alan kap dolu, di�erleri bo�. Tam 4 
litre suyu nas�l ölçeriz? 

 
� Otomobilimle giderken, 2 rakaml� bir 

kilometre levhas�na rastlad�m. Bundan bir 
saat sonra rastlad���m kilometre levhas�nda 
ayn� 2 rakam yer de�i�tirmi� olarak yer ald�. 
Bir saat sonra rastlad���m da ise, bu 2 
rakam�n aras�nda bir s�f�r vard�. 
Otomobilimin saatteki h�z� kaç km'dir?

� 1-Bu problem çözümsüzdür. 
2-E�er bu problemin bir çözümü varsa, o 

zaman, be� önermeden sadece üçü 
gerçektir. 

3-Bu önermelerin ikisi do�rudur. 
4-Bu problemi çözeceksiniz, ya da bu 

problem çözümsüzdür. 
5-Be� önerme de yanl��t�r. 
Bu önermelerin her birinin do�ru ya da 

yanl�� olduklar�n� ve birbirleriyle çeli�mediklerini 
varsayarak bu problemi çözebilir misiniz? 

 
� Babamla benim ya��m�n toplam� 100, o�lum, 

benim �u andaki ya��mdan sekiz ya� daha 
büyük olunca, ben babam�n �u andaki ya��nda 
ve o�lumun �u andaki ya��ndan da be� kat daha 
ihtiyar olaca��m. Haydi bakal�m hesaplay�n, 
hepsinin ayr� ayr� ya�lar� toplam acaba kaçt�r?

� Ünlü bilim adam� Ali Ku�çu'ya sormu�lar:" 
Kaç ö�renciniz var?" Cevaplam�� Ali 
Ku�çu:"Mevcut ö�rencilerim kadar daha 
ö�rencilerim olsayd� ve gene mevcut 
ö�rencilerimin yar�s�yla, bir de dörtte biri 
kadar daha ö�rencim olsayd�, 99 ö�rencim 
olurdu." Ali Ku�çu'nun kaç ö�rencisi var?

Ya�am, ayr�nt�larda sakl�d�r.




