Semavi Dinlerin Kutsal Meyvesi

ÖNSÖZ

SAĞLIKLI NESİL
SAĞLIKLI GELECEK
Küreselleşme ve beraberinde getirdiği sorunlar; Küresel ısınma, kuraklık, toprak kaybı, çölleşme tüm dünya ülkelerinin problemi olmuştur. En
fazla etkilenense maalesef tarım sektörüdür. Bu sektörün zarar görmesi
demek küresel felaketlere yol açar. Zira yiyecek ve içecekler insanoğlunun en temel ihtiyaçlarıdır.
Tüm bu nedenleri göz önünde bulundurarak doğru tarım politikaları
yapmak ve kaynaklarımızı doğru kullanmak zorundayız.
Zeytin ağacının; uzun ömürlü olması (500-1000 yıl), kurağa susuzluğa
dayanıklı olup kıraç alanlarda yetişebiliyor olması sebebiyle, yetiştiriciliğinin daha kolay olması bahsettiğimiz sorunlar için bir umut ışığıdır. Ayrıca yaprağından meyvesine, beslenmede, kozmetik sanayisinde
ve daha birçok alanda kullanılıyor olması onu vazgeçilmez yapar.
Tarih boyunca zeytin, barışın ve sağlığın simgesi olmuş, ağacı ve meyvesi kutsal sayılmış saygı görmüştür. Asırlardan beri efsanelere konu
olmuştur, ayrıca birçok kutsal kitapta övgülerle zeytinden ve zeytin
ağacından bahsedilmiştir.
Ülkemizde zeytinyağının sağlığımıza kattığı mucizeler nihayet anlaşılır
hale gelmiştir. Bu özellikleri sebebiyle ülkemizde olduğu gibi ilimizde
de birçok aile ve işletmenin geçim kaynağı olmuştur. İlimizde merkez
ilçeler de dâhil, Türkoğlu Pazarcık ve Andırın ilçelerimizde zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kapama zeytin bahçesi oranını arttırmak için
çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda Valilik olarak %50 hibe
ile çiftçilerimize zeytin fidanı dağıtılmaktadır.
İlimizde zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek adına bir diğer yararlı çalışma da ‘Sır Barajı Zeytin Havzası Projesi’ dir. Sır barajının karşılıklı iki
yakası arasında kalan alanlar bu proje sayesinde kaliteli ve yüksek verimli zeytin bahçelerine dönüşeceklerdir.
Buna paralel olarak İlimizde zeytin tarımına dayalı sanayi güçlenerek
ülke ekonomisine katkı sağlayacak, yeni iş alanları oluşacaktır.
Bu vesile ile ilk sayısı yayınlanan Kahramanmaraş’ta Tarım ve Yaşam
dergisinin hayırlı olmasını temenni ediyor, derginin yayınlanmasında
tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Şükrü KOCATEPE
K.Maraş Valisi

ÖNSÖZ

BARIŞ ve HOŞGÖRÜNÜN
SİMGESİ ZEYTİN
K.Maraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak her sayısında
farklı bir bitkinin yaşam ve varoluş serüvenini anlatmak için bir dergi çıkarmayı düşündük. Farklı olsun, sıkılmadan okunsun, bilgi yüklü olsun ve
diğer sayıları merakla beklensin istedik.
Her türlü bilginin bir tuşla önümüze gelip yine bir tuşla yok olduğu
bilgisayar, ekranlar yerine sayfalarına dokunarak, bıraktığımız yerde
bulacağımız kütüphanelerimizin başköşesinde yerini alacak bir dergi
çıkarmaya karar verdik ve ilk sayısına Zeytinle başladık, uğur saydık.
Zira Zeytin kadar hiçbir ağaç üstüne bunca söz söylenip resmedilmemiştir, her dilde efsaneler üretilmemiştir.
Zeytin ağacı antik çağlardan günümüze dek pek çok dinde ve kültürde
kutsal kabul edilip saygı görmüştür.İşte bu nedenledir ki lambalardan
önce gecelerimizi aydınlatan pek çok dini ritüelde mabetleri süsleyen,
vücudumuza sağlık ve güzellik veren, barışın simgesi mutfaklarımızın
baş tacı Zeytin ilk sayımızın konusu olmuştur.
Tipik bir Akdeniz iklim bitkisi olan zeytinin anavatanı bilimsel birçok
literatüre göre Anadoludur. K.Maraş, Mardin ve Hatay illerinin içinde
yer aldığı üçgen havza dır. Yayılışı iki yoldan olmuştur. Birincisi Mısır
üzerinden Tunus ve Fas’a, diğeri ise Anadolu boyunca Ege adaları, Yunanistan İtalya ve İspanya’yadır
Ağırlığının %20-30 ‘u yağ olan zeytin; içerdiği fosfor, magnezyum, kalsiyum, potasyum mineralleriyle birlikte A,D,E ve K vitaminleri sayesinde oldukça besleyicidir. Kalp ve damar hastalıkları ve içerdiği Linoleik asit sayesinde de sinir hücrelerine faydalıdır. Kolesterol ve yüksek
tansiyon hastaları içinde bulunmaz bir nimettir.
Yaprağından meyvesine pek çok alanda faydalandığımız ilimiz topraklarının anavatanı sayıldığı bu ölümsüz ağaç için topraklarımızın yeşeren umudu olsun diye İl genelinde 2013 yılı içerisinde 350,000 adet
zeytin fidanı dağıtımı yaptık. Özyurtlarından sökülen bu ağaçlar ait
oldukları topraklarda yeniden ve daha fazla yerde hayat bulmalarına
vesile olduysak ne mutlu bizlere…
Zeytin ağacı tadında her dem yararlı ve sıhhatli bir yaşam, zeytin ağacı
kadar uzun ve huzur dolu bir ömür geçirmeniz dileğiyle…
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Tarımsal Üretim ve Gıda, değişen, gelişen ve teknoloji ile yoğrulan modern dünyada
ana figüranlar hep yerini korumuş ve insanlık var olduğu süreç de korumaya devam
edecektir.
Ülkemizde bitkisel ve hayvansal üretimin başaktörü olan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı dolayısı ile illerdeki temsilcileri olan İl Müdürlükleri görev ve sorumluluğumuzun farkında olarak dört elle sarılıyoruz üretime. Üretimi teşvik etmek,
geliştirmek, üretilen ürünleri gıda olarak insanların hizmetine sunmak, tarladan
sofraya, sağlıklı besin akışını sağlamak ve üretimin bileşenlerini ortak paydada toplayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bakanlığın her ferdi bazen bahçede, bazen ahırda, bazense masa başında proje
üreterek katkı sağlıyor üretime.Tabiî ki biz basın, yayın ve enformasyon birimi olarak üretici, tüccar, sanayici ve tüketici arasındaki iletişimini sağlamak doğru ve
güvenilir bilgi paylaşımına katkı vermek noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü adına üç ayda bir çıkarttığımız Kahramanmaraş ‘Tarım Bülteni’, haftalık canlı televizyon yayınımız ‘Toprağın
Bereketi’ ve ‘Tarım Vizyon’ radyo yayını ile sürdürdüğümüz eğitim yayım çalışmalarına bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bu itibarla üç ayda bir yayınlamayı
planladığımız ‘Kahramanmaraş’ ta Tarım ve Yaşam’ dergimizin tüm tarım bileşenlerine ve tarıma gönül veren dostlarımıza faydalı olmasını diliyoruz
Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak faaliyetlerimizi,
ilimizde ön plana çıkan ürünleri, ilmi makale ve yazıları bu dergide özetleyerek sizlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Hizmetlerimizin hitap ettiğimiz kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza, sektörle ilişkisi olanlara ve kamuoyuna yeterince anlatılabilmesi ile yapılan çalışmaların
zincirleme etki doğurtmasını beklemekteyiz. Yani yayım çalışmasının bir parçası
olarak düşünmekteyiz.
Bu vesile ile Kahramanmaraş’ ta Tarım ve Yaşam Dergisinin hazırlanması ve yayınlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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Her daim yeşil kalan narin görüntüsüyle, besin deposu minicik meyvesi
ile yeryüzündeki mucizelerden biri
olan zeytin ağacı. Hiçbir bitki yoktur ki
üzerinde bu kadar durulmamış ve efsaneler yazılmamıştır.
Âlemlerin Yaratıcısı da Kutsal Kitabında altı yerde zeytinden bahsederek bu
bitkiyi diğer nimetlerinden farklı kılmıştır.
Bu ağaç batı kültüründe de kutsallaşmış, barışı, umudu, kurtuluşu simgelemiştir. Özellikle eski Yunan döneminde kutsallaştırılmış bir ağaç olan
zeytini kesmek ceza sebebi idi. İlyada
ve Odysseia destanlarının derleyicisi
olarak kabul edilen Homeros, zeytinyağına verdiği önemi “sıvı altın” diyerek dile getirmiştir.
Bir efsaneye göre de, beyaz bir güvercin, Hz. Nuh peygambere, kaldığı tufanın içerisinden kurtuluşunu, getirmiş
olduğu zeytin dalı ile müjdelemiştir.
Zeytin bütün bu mistik özellilerinin
yanında insan hayatının sofrasından
tutunda temizliğine kadar pek çok alanında yer alır. Bunu da sadece meyvesi ile değil yaprağı, gövdesi, yağı ve de
çekirdeği ile başarmaktadır. Zeytinin
günümüzde bizi ilgilendiren en önemli özelliği ise, sağlığın hiçe sayılarak
insanlığın zehirlendiği dünyamızda,
bilim tarafından ispatlanmış, insan
sağlığına faydasıdır.
Çoğalan nüfus sonucu insan ihtiyacına
yetişebilmek için modern çağın getirmiş olduğu fabrikasyon, seri üretimli
gıdalardan yeterince tüketmekteyiz.
Oysaki seri üretim sırasında gıdaların
doğal yapıları bozulmakta, raf ömrünü
uzatmak için katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bu durum ise sağlığımızı

ister istemez etkilemektedir. Türkiye’nin acı bir gerçeğidir ki, halkımıza
yıllarca zeytinyağı zararlı olarak benimsetilmiş, tüketimi zayıflatılmıştır.
Bunun yerine margarinlere, mısırözlü
yağlara alışılmıştır. Bu alışkanlık sipariş türküler ile halkımızın kültürüne
kadar girdirilmiştir. Bursa yörelerinde
yazılan “zeytinyağlı yiyemem aman,
basmadan fistan giyemem aman…”
türküsündeki algılama şekli gibi.
Toplum günümüzde sağlıklı gıda konusunda bilinçlenmelidir ve bilinçlenmektedir de. İnsanlık için zaruri bir
gıda olan zeytinin yetiştirilmesi, işlenmesi ve tüketimi için bütün imkânlar
seferber edilmelidir. Bu konuya toplumun ilgisi çekilmelidir.
Zeytin ile ilgili diğer bir toplumsal durum ise; köylerimize, tarlalarımıza
geri dönüşü sağlayabilirliğidir. İşsizlik sebebi ile kentlere göçlerin arttığı
köylerimizde, ters yönde bir hareketlik
sağlanabilir. Bu hareketliliğe sadece
yetiştirmecilik ile değil organik ürünlerin değerinin arttığı bu dönemde
zeytinin işlenmesi de destek olacaktır.
Böylelikle verimli ve uyumlu bir özelliğe sahip bu ağacın dikimi teşvik edilerek çiftçimizin gelir kaynakları içerisindeki yeri artırılmalıdır.
Torununun torununu zengin edebilecek kadar uzun bir ömrü olan, dededen kalabilecek bu kültür kokulu zeytin ağacına diğer Akdeniz ülkelerinde
verilen önemin bizim toplumumuzda
da verilmelidir.
Olumsuz beslenmenin karşısında sağlığımızı koruyacak besinler tüketmeli
ve bu sağlıklı besinler arasında zeytin
ve zeytinyağına da yer vermeliyiz.

Tarihi, günümüzden 8000 yıl öncesine dayanan zeytin birçok efsanenin
de kaynağı olmuştur. Nuh Peygamber’den, Antik Yunan’a, Mısırlılardan,
Romalılara kadar tarihin her aşamasında zeytin ağacından ve zeytinyağının yararlarından söz edilmektedir.
Ege Denizi’nin Santorini Adası’nda
yapılan arkeolojik kazılarda çıkan
zeytin çekirdeği ve zeytin yaprağı fosillerinin M.Ö. 3700 yılına ait olduğu
bilim adamları tarafından tespit edildi. Fakat ilk zeytin ağacının nerede ve
kimler tarafından ehlileştirildiği bilinmemektedir. Zira günümüzdeki zeytin
ağaçları yabani ağaçların aşılanarak
ehlileştirilmiş, bol ürün veren şeklidir.
Zeytin yetiştiriciliği, ilk kez M.Ö. 4000
yıllarında Anadolu’da başlamış, buradan Akdeniz’in diğer ülkelerine yayılmıştır.
Anadolu’dan getirtilen fideler Girit
adasına dikildi. Bu ada 3000 yıl boyunca zeytin ağacı kültürünün tüm Akdeniz’e yayılması için büyük rol oynadı.
Zeytinin ve yağının elde edilme teknolojisi, depolanması, ticareti hep burada oIgunlaştı. Yöre insanı, elde ettikleri zeytinyağını diğer ülkelere ihraç etti.
Bu adada yapılan kazılarda Knossos
ve Faitos saraylarının yıkıntılarında
zeytinyağının elde edilişi ile ilgili değerli belgeler ele geçti. Zeytinyağının
üretimi, saklandığı küpler, zeytinlikte
dans eden insanları gösteren duvar
resimleri vs.
Antik Yunan da mitolojik olarak bilim
tanrıçası Athena aynı zamanda zeytin
ağacının koruyucu tanrıçası idi.

eserlerinde üzüm asması yanında
zeytin ve zeytin-yağının eşsiz bir gıda
olduğunu yazmıştı. Atinalılar yıllık kişi
başına 30 litre civarında zeytinyağı tüketiyorlardı.
Milattan Önce 1035 yılında tahta çıkan
ilk İsrailoğullarının kralı Soul’un alnına zeytinyağı sürülerek kutsanmıştı. O
kutsamadan sonra İbranicede günümüzde de kullanılan bir deyim vardır.
Bu deyim bir insanın ne kadar sağlam
karakterli olduğunu ifade etmek için
kullanılır. İyi insanlar anlatılmak istenirken “halis zeytinyağı gibi” derler.
Zeytin ticaretinin yapılması için Akdeniz’de özel gemiler yaptırılmış, zeytincilik zamanla yayılmıştır. Amerika’nın
zeytin ile tanışmasını sağlayanlar İspanyollardır. Zeytin, misyonerler tarafından 16. ve 17. yüzyıllarda, önce
Meksika’ya götürülerek yetiştirilmiş,
zamanla Kaliforniya’ya ve Güney Amerika’ya yayılmıştır.
Zeytin ağacı akıl ve zaferin, zeytin dalı
barışın, zeytinyağı da saflık ve sadeliğin sembolü olmuştur.

ZEYTİNİN
TARİHÇESİ

ZEYTİNİN
TARİHÇESİ

Kaynaklar
www.zae.gov.tr - www.tarim.gov.tr - www.abidintatli.
com.tr - www.zeytindsoru.org

Aristo bu ağaç hakkında eserlerinde
geniş bilgilere yer vermişti. Eflatun
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ZEYTİN ve TÜRKİYEDE ZEYTİNCİLİK

ZEYTİN ve TÜRKİYEDE
ZEYTİNCİLİK

Abidin TATLI / Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Meyvesi

Akdeniz havzasındaki zeytin üretimi Dünya zeytin üretiminin % 97’sini
oluşturmaktadır. Zeytin ağacı 6-10

yaşlarında ekonomik ürün vermeye
başlar. Tam olgunluğa 30 – 40 yaşlarında erişir.

Zeytinin Bazı Fiziksel Özellikleri

Zeytinin Bileşimi

Organoleptik Açıdan Farklılıklar
Diğer tek çekirdekli meyvelerdeki %
12 veya daha yüksek olan şeker oranına karşın % 2.5–6 arasındaki düşük
şeker miktarı, Diğer tek çekirdekli
meyvelerdeki ortalama % 1,55 düşük
yağa karşın çeşitten çeşide değişen

ve % 17- 30 ve daha yüksek olan yağ
miktarı,
Diğer meyvelerde bulunmayan oleuropein denilen acılık maddesi zeytinde
bulunmaktadır.

Zeytin Bileşimini Etkileyen Faktörler
Ham materyalle ilişkili olanlar,
İşlemenin safhalarıyla bağlantılı olanlar.

Zeytin Meyvesinin Temel Bileşikleri
1-Su
2-Yağlı Maddeler
3-Basit Şekerler
4-Diğer Karbonhidratlar
5- Proteinler
6- Pektinler
7- Organik Asitler
8- Tanninler
9- Oleuropein
10-Renk Maddeleri
11-Vitaminler
12-İnorganik Maddeler

İki zeytin türünde düşük miktarlarda
diğer vitaminler ve mineraller bulunmaktadır.
Eser miktarlarda BI ve B2 ile 0,01 mgr.
B6 vitamini, ayrıca Folik asit ve E vita-

mini içerir. Zeytin ağacının meyveleri,
özel yöntemlerle salamura edilerek
sofralar için hazırlanır. Yağı çıkarılacak zeytinler ocak ayına kadar ağacında bekletilip rengi iyice karalaştığında

toplanır. Fabrikalarda preslerle sıkılarak yağı alınır. Ayrıca zeytin ağacının
sarı renkli, esmer dalgalı olan çok sert
odunu marangozlukta kullanılır İlaç ve
kozmetik sanayinde kullanılır.
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TÜRKİYE’DE ZEYTİNCİLİK
Türkiye’de Zeytin

Zeytin, Türkiye’de çok geniş bir yayılım alanı bulmuştur. Türkiye’nin 81
ilinin 41’inde, 843 ilçenin 270’inde zeytin üretimi yapılmaktadır. Üretimin %
53’ü Ege Bölgesinde, % 18’i Marmara Bölgesinde, % 23’ü Akdeniz Böl-

16

gesinde, % 6’sı Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde ve % 0,2’si de Karadeniz
Bölgesinde
gerçekleştirilmektedir.
Ege Bölgesinde üretimin % 55’i yağlık olarak değerlendirilirken Marmara
Bölgesinde üretimin % 60’ı sofralık

olarak değerlendirilmektedir. Türkiye
dane zeytin üretimi sırasıyla, İzmir (%
13), Manisa (%12.5) Aydın (%12), Muğla (%10), Balıkesir (%12.5), Çanakkale
(%7) ve Bursa (%5) illerinden sağlanmaktadır (TÜİK, 2013) (Şekil 1)

Türkiye’de Zeytin Ağacı Sayısı ve Üretim
Türkiye’de ise zeytin ve zeytin-zeytinyağı
üretimi, 1999 yılında Uluslararası Para
Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü taahhütleri kapsamında uygulamaya başlanılan yeni tarım politikaları kapsamında
yeni bir boyut kazanmıştır. Nitekim son
yıllarda Türkiye’de zeytin ve zeytin ürünlerine diğer tarım ürünlerine uygulanan
desteklemeler yanında sertifikalı fidanı
ile zeytin bahçesi tesisine verilen destek,
girdi destekleri ve zeytinyağında kg başına uygulanan prim desteği yanında ambalajlanmış-paketlenmiş sofralık zeytin
ve zeytinyağına verilen ihracat desteği,
öncelikle zeytin ağaç sayısını, üretim yapılan alanı ve zeytin-zeytinyağı miktarını
artırmıştır. Avrupa Birliği’nde 1966-1985’li
yıllar arasında yaşanılan ağaç sayısı ve
üretimdeki miktar artışı, Türkiye’de de
2000’li yıllardan sonra uygulanan tarım
politikaları ile gerçekleşmiştir. Avrupa
Birliği’nde zeytin ve zeytinyağında miktar
artışı yukarıda sözü edilen 2020 Eylem
Planı çerçevesinde daha çok kaliteye yönelik ve spesifik unsurları içeren politikalarla hedeflenirken, Türkiye’de benzer
bir süreci izlemektedir. Bu süreçte zeytinyağının Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki
tebliğ çalışmaları ve Codex Alimentariusa
uyumu, kimyasal ve fiziksel analizler ya-

nında kaliteye yönelik duyusal analizlerin
de dikkate alınması dikkat çekicidir. Ayrıca Türkiye, söz konusu zaman diliminde
kurumsal anlamda da ciddi bir yol kat etmiştir. Türkiye 2005 yılında Ulusal Zeytin
ve Zeytinyağı Konseyini kurmuş, 2009 yılında üyelikten ayrıldığı Uluslararası Zeytin Konseyine (1963-1998),
2010 yılında tekrar üye
olmuştur. Ayrıca 22.
Dönem (2006) ve 23. Dönem (2008) Türkiye Büyük
Millet Meclisi Araştırma
Komisyonu tarafından
Zeytin ve Zeytinyağı ile
Diğer Bitkisel Yağların
üretiminde ve ticaretinde yaşanan Sorunların Araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan
iki farklı oluşumda türkiye
zeytin ve ürünlerinin sorunları ve çözüm önerileri raporlanmıştır. Son yıllarda zeytinciliğin
dünya’ da ve avrupa’da artan olumlu imajının Türkiye için de geçerli olduğu Tablo
2. daki ağaç sayısı ve üretim artışı ile doğrulanmaktadır. (Tunalıoğlu, 2013).

Tablo 2. Türkiye’de Zeytin Ağaç Sayısı, Üretim
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Türkiye’de Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üretilen dane zeytinin yaklaşık %73’ü yağa
işlenmektedir. Ülkemizde tüketim genelde zeytinyağı ağırlıklı olduğu için
yağlık zeytin üretimi daha fazla olmaktadır. Türkiye’de var-yok yılı ortalamasına göre 150 bin ton zeytinyağı üretilmektedir. Bu miktar ile Türkiye, dünya
zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya,
Yunanistan ve Tunus’tan sonra beşinci sırada yer almakta ve dünya üretiminin yaklaşık %5’ini, ihracatının ise
%10’nunu sağlamaktadır. Türkiye’de
zeytinyağı tüketimi Türk halkının gerek
fiyat, gerekse alışkanlıkları nedeniyle
istenilen halen istenilen düzeyde değildir. Zeytinyağı tüketimi adeta üretim
bölgeleriyle sınırlı kalmaktadır. Zeytinyağı, Türkiye’nin ihracatında geleneksel ürün olarak nitelendirilen ihraç kalemlerinden biri olarak yer almaktadır.
Ancak üretimdeki alternans nedeniyle
ihracatta da var ve yok yılına göre büyük dalgalanmalar yaşanması istikrarlı
bir dış ticaret politikası yaratılmasına
imkân tanımamaktadır. Alternans etki-

si, AB ülkelerinde en aza indirgendiği
ve stok politikaları ile dış ticarette belirli bir düzen sağlandığı halde Türkiye’de bu etki yok edilemediği ve stoklama bir sisteme oturtulamadığı için
dış pazarda kalite ve miktar açısından
devamlılık sağlanamamaktadır. Zaten
bu nedenle ihracat daha çok ambalajlı
ve markalı olarak değil dökme olarak
yapılabilmektir (Tunalıoğlu, 2009).
Türkiye’de var-yok yılları ortalamasına
1 400 bin ton dane zeytin üretilmekte ve
üretilen zeytinin %27’si sofralık zeytine
ayrılarak yaklaşık 500-550 bin ton zeytin sofralık olarak işlenmektedir. Marmara bölgesi geleneksel sofralık zeytin
Gemlik çeşidimizin en fazla üretildiği
bölgedir. Türkiye, dünya sofralık zeytin
üretiminde % 13 ile ikinci, siyah sofralık zeytin üretiminde ise birinci sırada
yer almaktadır. Avrupa Birliği’nin toplam sofralık zeytin ihtiyacının yaklaşık
olarak yarısı Türkiye’den sağlanmaktadır. Türkiye’nin son 24 yıllık zeytinyağı
ve sofralık zeytin üretim, tüketim ve
ticareti Tablo 3. görülmektedir.

Kaynaklar

www.zae.gov.tr - www.tarim.gov.tr - www.abidintatli.com.tr - www.zeytindsoru.org

Tablo 3. Türkiye’nin Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Üretim, Tüketim, İhracat ve İthalatı
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* Tahmin
** Öngörü

KAHRAMANMARAŞ ZEYTİNCİLİK SEKTÖRÜ
VE SIR BARAJI ZEYTİN HAVZASI;
Sefair BAĞCI / Ziraat Mühendisi

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Kökeni çok eskilere dayanan tipik bir
Akdeniz bitkisi olan zeytinin anavatanı, bilimsel bir çok literatüre göre
Anadolu’dur ve Kahramanmaraş,
Mardin ve Hatay illerinin oluşturduğu
üçgenin içinde kalan havzadır.
Bu havza; dünya zeytinciliğinde Zeytin
çeşitliliği ve gen kaynakları bakımından oldukça önemli bir potansiyeldir.
Semavi dinlerin kutsal meyvesi zeytin, birçok efsaneye konu olmuştur.
İlk olarak Samiler tarafından yabanilerinin aşılanması suretiyle kültüre
alınmış olduğu sanılmaktadır.
Zeytin ağacını diğer tarım ürünlerinden farklı kılan en önemli özelliği
çok uzun ömürlü olmasının yanı sıra,
dayanıklı ve adaptasyon yeteneğinin
yüksek olmasıdır. İklim koşullarının elverişli olduğu Akdeniz İklimine
sahip bölgelerde eğimi fazla ve verimsiz toprak koşullarında yetişebilmesi, susuz, yamaç ve kıraç alanların ekonomiye kazandırılmasında ve
bu alanlarda erozyonla mücadelede
önemli bir bitki olması her yerde olduğu gibi ilimizde de son yıllarda zeytine olan talebi artırmıştır.
Sosyoekonomik yönden büyük bir
öneme sahip olan zeytin ülkemizde
olduğu gibi ilimizde de bir çok aile
ve işletmenin gelir kaynağıdır. Hasat
zamanı, pazarlama ve değerlendirme
aşamalarında mevsimlik olarak büyük bir istihdam oluşturur.
Geleneksel olarak Akdeniz mutfağının önemli bir besini olmasının yanında, dini ve sosyal faaliyetlerde yerini
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almış, barışın simgesi olmuş, kozmetik sanayisine girmiş, ayrıca makine
yağı, lamba yakıtı ve sabunun ham
maddesi olmuştur.
Ağırlığının %20-30.4 yağ olan zeytin,
en fazla yağ içeren meyvelerden biridir. Bu özelliğinden dolayı yemeklik olarak tüketilmekten çok yağı için
üretilmektedir.
İlimizde Zeytin Yetiştiriciliği
İlimizde zeytin yetiştiriciliği çok uzun
yıllardan beri süregelmektedir. Genellikle zeytin yetiştiriciliği bağ, Antepfıstığı ve diğer meyve ağaçlarıyla karışık durumda veya ormandan
açma alanlarda Delice diye tabir edilen yabani zeytinlerin aşılanması ile
ekstansif olarak devam ede gelmiştir.
Son yıllarda sağlık ve beslenme açısından oldukça değerli bir besin olarak popülaritesi artan zeytin ve zeytin
yağına paralel olarak her yerde olduğu gibi ilimizde de çiftçilerimiz büyük
oranda zeytin yetiştiriciliğine yönelmişlerdir.
Son 10-15 yıllık süreç içerisinde eski
zeytinliklerin bir kısmı imara açılarak
tahrip edilirken, yeni bahçelerin tesisi
ile zeytin ağacı ve kapama bahçe alanı varlığımız hızla artış göstermiştir.
Bu gelişmede kuşkusuz; Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığının uyguladığı teşvikler ve İl Özel İdaresinin maddi
destekleri oldukça etkili olmuştur.
Kahramanmaraş İl genelinde, Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri başta olmak üzere Türkoğlu,
Pazarcık ve Andırın İlçelerinde zeytin
yetiştiriciliği yapılmaktadır.

İlimizde önceleri ağırlıklı olarak:
Yağlık Sarı Zeytin, Yağlık Siyah Zeytin,
Kilis Yağlık, Nizip Yağlık, Memecik,
Yağ Çelebi ve Halhalı çeşitleri yetiştirilmiştir.
Son 10-15 yıldır ise oluşturulan zeytinliklerin %90’ Gemlik çeşidi ile kurulmaktadır. Gemlik çeşidi sofralık ve
yağlık olarak değerlendirilmekte olup
İlimiz ekolojisinde uygulanan kültürel
işlemlere bağlı olarak yağ randımanı
% 16 ila 30 arasında değişmektedir.
İlimiz zeytin yetiştiriciliğinin son 10 yıllık süreç içerisindeki değişimine baktığımızda;
TÜİK VERİLERİNE GÖRE
( Yağlık +Sofralık)
2002 yılında 36.070 dekar olan üretim alanı
2012 yılında 71.384 de olmuştur.
(artış oranı % 98)
2002 yılında 1.749 ton olan zeytin üretimi
2012 yılında 4.669 ton zeytin üretimi gerçekleşmiştir. (artış %167)
2002 yılında 659.110 adet olan ağaç sayımız,
2012 yılında 1.605.774 adet olmuştur.
Ağaç varlığı olarak son 10 yıllık süreçte %
144 oranında bir artış olduğunu görmekteyiz.
1.605.774 adet zeytin ağacı varlığının
876.824 adet meyve veren, 728.950
adet ise henüz meyve vermeyen yaştaki ağaçlardan oluşmaktadır.
876 bin verimdeki ağaç sayısına karşılık, 729 bin verimde olmayan ağaç
varlığı dikkat çekicidir.Dolayısı ile
önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde
üretim potansiyelinin artması ile birlikte ilimizde zeytin ve zeytinyağı sektörünün çok daha önemli bir sektör
haline geleceği açıktır.
2012 Yılında Müdürlüğümüzce Bitkisel
üretimi geliştirme projesi kapsamında Bakanlığımız ve Valiliğimizce % 50
il özel idaresi destekli olarak 88.500
adet zeytin fidanı temin edilerek yaklaşık 3.000 dekar yeni zeytin bahçesi
tesis ettirilmiştir.
2013 Yılında ise İl Özel İdaresi desteği
ile aynı proje kapsamında 340.000 adet
zeytin fidanı temin edilerek yaklaşık
12.600 dekar yeni zeytinlik tesis ettirilmiş olup son iki yılda Valiliğimizin
% 50 hibe desteği ile İlimiz genelinde

yaklaşık 15.600 dekarlık yeni zeytin
bahçe tesisi yapılmıştır.
Sır Barajı Zeytin Havzası
İlimizde zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için 2012 yılında Merkez İlçede Sır
barajının karşılıklı iki yakasındaki alanlar
“ Sır Barajı Zeytin Havzası “ olarak ilan
edilmiş olup, hava oransal neminin diğer
yetiştiricilik yapılan alanlara kıyasla daha
yüksek olduğu Kale, Önsen, Zeytindere,
Fatmalı, Kürtül, Döngele, Yenicekale
v.b. gibi benzer ekolojiye sahip yaklaşık
30 köyümüz bu havza kapsamına dahil
edilmiştir.
Hâlihazırda önemli miktarda zeytin
ağacı varlığına sahip bu bölgede yeni
zeytinliklerin kurulması ile üretim potansiyeli oldukça artacak ve ürünsel
anlamda özelleşmiş çok önemli bir
zeytin üretim havzası oluşacaktır.
Bilindiği üzere zeytin genetik olarak
Periyodisite eğilimi yüksek bir türdür.
Zeytin yetiştiriciliğindeki bu iki temel
soruna kısmen daha toleranslı olan
gemlik çeşidi ana çeşit olarak kullanılacaktır. Ayrıca çalışmanın yürütüleceği bölgede Sır Barajının hava nispi
nemini ortalama % 55-60 lar seviyesine çıkarması, gemlik çeşidinin ilimiz
ekolojisinde performansını olumlu etkileyecektir.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sır Barajı Zeytin Havzası Projesi
kapsamında, bir taraftan zeytin ağacı
varlığı arttırılırken bir taraftan da çiftçilerimizin zeytin tarımında modern
tarım sistemlerini kullanımının yaygınlaştırılması için eğitim yayım çalışmalarına ağırlık verilmektedir.
2012 yılı itibariyle havzadaki zeytin
ağacı varlığının 500.000 adet olduğu ve
2017 yıl sonu itibariyle 5 yıllık süreçte
havzada en az 1.000.000 zeytin ağacı
varlığı ve 35.000 dekar üretim alanı ile
fiilen Sır Barajı Zeytin havzasının oluşmasını hedeflemekteyiz.
2012 yılında % 50 İl Özel İdaresi Destekli olarak 47.500 adet fidan temini
yapılarak yaklaşık 1.750 dekar, 2013
yılında ise 156.000 adet fidan temini yapılarak 5.750 dekar olmak üzere
“Sır Barajı Zeytin Havzasına” Valiliğimizin destekleri ile toplamda 203.500

adet fidan temini ve 7.500 dekar kapama zeytin bahçesi ilave edilmiş oldu.
Dolayısı ile 2013 yıl sonu itibariyle
havzadaki ağaç varlığı 700.000 adetin
üzerine çıkmış oldu.
Sır Barajı Zeytin Havzası’nın faaliyete
geçmesi ile birlikte bölgede süregelen zeytin yetiştiriciliği, Entansif (tam
ticari) yetiştiriciliğe doğru kayacak ve
yıllar itibariyle verim ve kalite olumlu
etkilenecektir. İlimizde Özelleşmiş bir
zeytin havzasının oluşması ile birlikte
paralel olarak zeytin işleme ve zeytinyağı teknolojiside gelişecektir.
İl Müdürlüğümüzce 2010 yılında ilimizde zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi
ve yağlık çeşit seçimindeki kargaşaya
son vermek üzere İlimiz ekolojisinde yetiştiriciliğinin uygun olduğu düşünülen
5 zeytin çeşidi ( Gemlik, Ayvalık, Kilis
yağlık, Nizip yağlık ve Saurani) ile 10 ayrı
lokasyonda demonstrasyon alanı oluşturulmuştur. 2012 yılı itibariyle kısmi verimlilik başlamış olup, önümüzdeki 2-3
yıllık süreçte çeşitlerin aynı ekolojideki
(kıraç, sulu, susuz. Damla sulamalı, baraj havzası gibi) gerçek performansları
netleşecek ve çiftçilerimize çeşit seçimi
konusunda daha iyi hizmet verilecektir.
İlimizde geçmişten geleceğe devam
edecek ürünlerden birisi olan zeytin
yetiştiriciliğinde çeşit seçimi ile birlikte,
hasattan ürün işleme ve ambalajlamaya
kadar zeytincilik sektöründe gelişme ve
modernleşmeye ihtiyaç vardır.
Sır Barajı Zeytin Havzası’nın önümüzdeki yıllarda tam verimliliğe geçmesi
ile birlikte ilimizde
ciddi bir zeytin üretim potansiyeli oluşacak, hasatın mekanizasyonu bir zorunluluk
olarak gelişecektir. Bölgede süregelen zeytin yetiştiriciliği, Entansif (tam
ticari) Yetiştiriciliğe doğru kayacak ve
yıllar itibariyle verim ve kalite olumlu
etkilenecektir.
İlimizde özelleşmiş bir zeytin havzasının oluşmasına paralel olarak Zeytin
ve zeytinyağında tarıma dayalı sanayi
güçlenecek ekonomik ve istihdama
olan katkısı artacaktır.
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İLİMİZDE ZEYTİN FİDANI
DİKİMİ VE ÇEŞİT ÖNERİLERİ
ÖZKAN ALTUN
Ziraat Mühendisi - Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Ekonomik değeri ve günlük yaşamda
çoklu kullanım olanağına bağlı olarak
tarih boyunca insanlar tarafından büyük
ilgi gören zeytin, bir çok kültürde bütünleyici bir rol oynamış ve Akdeniz ekonomisinin gelişmesine de önemli katkılar
sağlamıştır. Özellikle, zeytin tarımını
yayan ve yağ üretim tekniklerini de geliştiren ülkeler sağlık iksiri olarak kullanmanın yanısıra ekonomilerinin güçlenmesinde zeytinyağı ticaretinin etkisi
büyük olmuştur.
Arkeolojik kazılar zeytin ağacının anavatanının Yukarı Mezopotamya ve Güneydoğu Anadolu olduğunu göstermektedir.
Bir çok kaynağa göre de Mardin – Maraş
ve Hatay üçgeninde olduğu ve dünyaya
buaradan dağıldığı bildirilmiştir. Zeytin
ağacının yetiştirilmesi iklim faktörleri ile
sınırlı olduğu için üretimi ekolojik olarak
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz
havzası ülkelerinde yapılmaktadır.
Ülkemizde zengin tarihsel geçmişi ile
kandillerde, yemeklerde, sabunculukta, şifa kaynağı olarak yaygın bir şekilde
kullanılmış olan zeytin ve zeytinyağı Anadolu’nun kültürel zenginlikleri arasında
özel bir yere sahiptir.
Beslenmede, eczacılıkta ve güzellik iksiri olarak yaygın bir şekilde kullanılan
zeytin ağacı akıl ve zaferin, zeytin dalı barışın, zeytinyağı da saflık, sadelik, refah
ve bolluğun sembolü olmuştur. Kutsal
kitapların hepsinde zeytinden bahsedilmesi zeytine verilen önemi daha da
vurgulamaktadır. Ülkemizde başta Ege
Bölgesi olmak üzere Marmara, Akdeniz,
Güney Doğu ve çok az miktarda da Karadeniz Bölgesinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ekonmik yetiştiricilikte yıllık yağış
isteği 700- 800 mm dir. 400 mm. nin altında ve -7 oC ile 40 oC hava sıcaklık
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eşiğini geçen yerlerde ise yetiştiriciliği
yapılamamaktadır.
Fakir toprakların zengin ağacı olarak bilinen zeytinin, dengeli besleme, sulama,
budama gibi iyi bakım koşullarında çok
daha verimli olduğu bilinmektedir.
Günümüzde daha çok zeytin fidanları generatif ve vejetatif olmak üzere iki
şekilde çoğaltımı yapılmaktadır.Vejetatif
çoğaltmada, çeşit klonlarından alınan
çelikler köklendirilir ve fidan elde edilerek bahçe tesisi yapılır.
Generatif çoğaltmada ise zeytin tohumları çimlendirilerek elde edilen yoz ve
çöğür fidanlar anaç olarak kullanılarak
üzerine zeytin çeşitlerinin aşılanması ile
çoğaltımı sağlanmaktadır.
İlimizde zeytin üreten işletmelerin tamamına yakını aile işletmeleri şeklinde
olduğunu görmekteyiz. Ancak son yıllarda yapılan desteklemeler ve İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün
özverili çalışmaları ile demonstrasyan
bahçeleri kurarak çiftçilerimizi yönlendirmesi, baraj havzası arazilerinde kapama bahçeler kurulmasını sağlaması
sektörün gelişmesi adına çok ümit verici
gelişmelerdir. Zeytin, sofralık ve yağlık
zeytin çeşidi olarak iki şekilde üretimi
yapılmaktadır. Ancak ekolojik faktörler,
pazar şartları, bölge insanının tüketim
şekli çeşit seçiminde etkili olmakta ve
seçimini sınırlamaktadır. Batı illerimizde
yağ oranı az diyet sofralık zeytin üretimi
ve pazarlaması yapılırken, ilimizde yağ
oranı az olan zeytin asla sofralık olarak
tüketilmemektedir. Bazen yağlık amaçla üretildiği halde pazar şartlarına göre
sofralık olarak tüketilmektedir. Dolayısı
ile sofralık zeytin aynı zamanda yağlık
çeşit demektir. Karma amaçlı zeytin çeşitleri de bu grupta yer almaktadır.

İlimizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan bazı çeşitlerin özellikleri ise:
KİLİS YAĞLIK :
Orijini Kilis ilidir. Güneydoğu Anadolu
Bölgesinin toplam ağaç varlığının yaklaşık %52’ sini oluşturur. Ağacı orta
kuvvetlidir. Hızlı gelişir, orta büyüklükte yayvanca ve sarkık bir taç oluşturur.
Meyveleri irili ufaklı olup yuvarlaktır.
Taç büyüklüğüne göre iyi verim verir.
Kuvvetli alternans (periyodisite) gösterir. Soğuğa duyarlı değildir. Ortalama
yağ oranı iyi bakım şartlarında % 31.82
‘e kadar çıkabilir. Yağlık olarak değerlendirilir. Ancak ilimizde yağ oranı az
olan zeytin sofralık olarak tüketilmediği
için iri daneleri seçilerek sofralık olarak
tüketilmektedir. Kısmen kendine verimlidir. Tozlayıcı çeşidi belirlenmemiştir
ancak en az 1/10 oranında Memecik, Nizip yağlık, Halhalı veya Derik ile birlikte
dikilmelidir.
NİZİP YAĞLIK :
Orijini Gaziantep ilinin Nizip ilçesidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ağaç varlığının yaklaşık %38 ini teşkil eder. Ağacı
orta kuvvetlidir. Büyükçe bir taç oluşturur. Meyveleri irili ufaklı yuvarlağa yakın
silindirik şekildedir. Meyve ucu genellikle düz, bazılarında içe doğru çöküktür.
Verimi orta düzeydedir. Kuvvetli alternans (periyodisite) gösterir. Sıcağa ve
kurağa aşırı duyarlı değildir. Yağ oaranı
% 27,36 olan çeşit, yağlık olarak değerlendirilmeye uygun olmakla birlikte iri

meyveler siyah sofralık olarak işlenerek
bölgede ailelerin sofralık zeytin ihtiyacını
karşılamak üzere değerlendirilmektedir. Kısmen kendine verimlidir. Tozlayıcı
çeşidi belirlenmemiştir ancak en az 1/10
oranında Memecik, Kilis yağlık, Halhalı
veya Derik ile birlikte dikilmelidir.
HALHALI :
Orijini Mardin ilinin Derik ilçesidir. Ağacı
orta kuvvette gelişir ve yuvarlak bir taç
oluşturur. Meyve orta büyüklükte, yuvarlağa yakın oval şekillidir. Meyve ucu
yuvarlaktır. Verimi orta düzeydedir. Kuvvetli alternans (periyodisite) gösterir.
Soğuğa karşı aşırı duyarlı değildir. Yağ
oaranı % 21,11 olan çeşit yeşil olum döneminde hasat edilen ürün kırma zeytin
tipinde işlenmekte, siyah olum döneminde toplanarak siyah sofralık veya
yağlık olarak da değerlendirilmektedir.
Kısmen kendine verimlidir. Tozlayıcı çeşidi belirlenmemiştir ancak en az 1/10
oranında Memecik, Nizip yağlık veya Kilis yağlık ile birlikte dikilmelidir.
AYVALIK :
Körfez bölgesi denilen Ayvalık, Edremit,
Burhaniye ve Havran ilçelerinde çok
yaygın olarak yetiştirilen bir çeşittir. Çelikle çoğaltılır. % 24,72 yağ oranı vardır.
Yağı duyusal ve kimyasal özellikleri yönünden dünyada birinci sırada yer alır.
İyi bakım şartlarında kuvvetli gelişir.
Meyveleri orta büyüklükte olup orta derecede alternans (peryodisite) gösterir.
Soğuğa ve kuraklığa kısmen dayanıklıdır. Kısmen kendine verimli bir çeşittir.
Ancak en az 1/10 oaranında Gemlik,
Memcik ve Erkence çeşidi ile birlikte dikilmelidir.
MEMECİK:
Ege bölgesinde Büyük Menderes ve Küçük Menderes vadileri ile Muğla çevresinde yoğun yetiştiriciliği yapılmaktadır.
% 24.50 yağ oranı vardır. Meyveleri iri
daneli olduğu için sofralık olarak da değerlendirilir. İyi bakım şartlarında kuvvetli gelişir. Soğuğa ve kuraklığa kısmen
dayanıklıdır. Şiddetli alternans (peryodisite) gösterir. Aşı ve çelikle çoğaltılır.
Kısmen kendine verimli bir çeşittir. Ancak en az 1/10 oaranında Gemlik, Ayvalık, Erkence veya İzmir Sofralık çeşidi ile
birlikte dikilmelidir.

İLİMİMİZDE ZEYTİN FİDANI
DİKİMİ VE ÇEŞİT ÖNERİLERİ

İlimiz büyük oranda zeytincilik potansiyeline sahip olmasına rağmen Akdeniz
ikliminin geçit bölgesi olması, zeytinciliğin yayılmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Buna rağmen zeytin çeşitliliği
bakımından çok zengindir. Güney Doğu
Anadolu Bölgesi çeşit belirleme için yapılan bir çalışmada bölgede ve ilimizde,
Kilis Yağlık, Nizip Yağlık, Halhalı (Derik),
Eğriburun (Nizip) ve Kan Çelebi gibi çeşitler olup, ayrıca Belluti, Hursuki, İri
Yuvarlak, Eğriburun (Tatayn), Halhalı
Çelebi, Hamza Çelebi, Hırhalı Çelebi,
Kalembezi, Mavi, Melkabazı, Tespih
Çelebi, Yağlık Çelebi, Yağlık Sarı Zeytin,
Yuvarlak Çelebi, Yuvarlak Halhalı, Yün
Çelebi, Maraş No:7 ve Zoncuk gibi çeşitlerin varlığı belirlenmiştir.
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GEMLİK:
Gemlik, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Bilecik, Kastamonu, Zonguldak, Sinop,
Samsun, Trabzon, Balıkesir, İzmir,
Manisa, Aydın, İçel, Adana, Antalya
ve son yıllarda fidan temini kolaylığı
nedeniyle ilimizde dahil Güney Doğu
Anadolu bölgesinide içine alan çok
geniş bir coğrafyada yetiştiriciliği yapılmaktadır. %29,98 yağ oranı vardır.
Orta kuvvette gelişir. Meyveleri orta
irilikte ve verimlidir. Soğuğa karşı
kısmen dayanıklıdır. Çelikle çoğaltılır. Kolay köklenme özelliği olduğu
için çok sayıda fidan üretilmiş ve ülke
geneline yaygınlığı artmıştır. Kısmi
alternans (peryodisite) gösterir. İyi
bakım şartlarında ve bir sonraki yılda
oluşacak meyve gözlerine zarar vermeyecek şekilde doğru toplanırsa her
yıl düzenli meyve verir. Yağlık ve sofralık bir çeşittir. Kısmen kendine verimlidir. Ayvalık, Memcik veya Erkence
çeşidi ile birlikte dikilmelidir.
Sonuç olarak;
Zeytin meyvesi sofralık ve yağlık olmak üzere iki şekilde değerlendirilir.
Zeytin üreticileri yapacakları ticaretin
yağlık yada sofralık olarak yetiştiricilik hedefini belirlemelidirler. Sofralık
olarak yetiştirilen çeşitler kaliteli ürün
elde edebilmek için daha çok sulanabilen arazide yapılmaktadır. Ancak ilimizde sofralık zeytin işleme alt yapısı
olmadığı ve zeytin tarımını daha çok
kurak arazide yaptıkları ve bölge halkının yağ miktarı az olan zeytine talep
etmedikleri için ilimizde yetiştiriciliği
yapılması uygun bulunmamaktadır.
Piyasada satışı yapılan fidanlar ilimiz
için çeşit seçimini sınırlamaktadır. Ancak geniş baraj havzasına sahip olan
ilimizde baraj kenarlarındaki arazilere
nispi nem isteği yüksek olan gemlik ve
ayvalık çeşitlerimizin özellikle gemlik
çeşidinin dikilmesi gerekmektedir.
Gemlik çeşidinden kuru yetiştiricilik
şartlarında düşük yağ verimi, meyve
kabuğunda kalınlaşma ve buruşmalar
olacağından beklenen sonuçların elde
edilemeyeceği, dikkate alınmalıdır.
Diğer bölgelemize ise çevreye adapte
olmuş Kilis yağlık, Nizip yağlık veya
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Ayvalık ve Memecik çeşitleri dikilmelidir. Zeytin sektöründe sorun sadece
çeşit belirleme değildir. Sorunların
temelini zeytinyağı üretiminin arttırılamaması oluşturmaktadır. Zeytinyağı
üretimini arttırmanın tek yolu zeytin
üretimini arttırmaktır. Zeytin üretimini
arttırmanın da iki yolu vardır. Birincisi zeytin ağaç adedinin çoğaltılmasıdır ki; zeytin üretimine ve çeşidine
uygun arazi tesbit etmek, İkinci yolu
da; mevcut meyve veren ağaçların
verimlerinin arttırılmasıdır. İlimizde
ağaç başına verim çok düşüktür. Zeytin ağacının bir meyve ağacı olduğu
ve kültürel işlemlerle veriminin arttırılacağı unutulmamalıdır. Zeytininde diğer meyve ağaçları gibi sulama,
gübreleme, budama, toprak işleme,
hastalık ve zararlılarla mücadele gibi
kültürel işlemlerle verimi arttırılmaktadır. Ağaçların birçoğunun eğimli
arazide ve büyük olması, meyvelerin
küçük olması, nedeniyle hasatta sırık
kullanılarak sürgünlerin kırılması, gelecek yılın ürün verimini olumsuz etkilemektedir. Yetiştiriciler bu konuda
daha titiz davranmalıdırlar. Ürününüzün bol, kazancınızın bereketli olsun.
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ÖZET

Zeytinyağı, geçmişten günümüze Anadolu’da zeytin ağacının meyvesinden,
değişmeyen gelenekle yağhanelerde
ezme, sıkma, ayrıştırma yöntemleriyle elde edilen bitkisel bir yağdır. Zeytinden yağ eldesinde zeytinler, önce
ayakla ezilmiş ve sıcak su yardımıyla
yağı alınmıştır, bu kullanılan ilk yöntem olmuştur. Daha sonraları zeytinler iki taş arasında ezilerek yeni bir
yöntem uygulanmıştır. Zamanla, koşulların gelişimi ile daha donanımlı
hale gelinmiş daha kaliteli zeytinyağı
elde edilmesi yönünde önemli adımlar
atılmıştır. Bu şekilde kontinü işletmeler günümüzde kullanılan en modern
sistemler olarak yerini almıştır. Çalışma ile zeytinyağı üretimin yöntemlerinin eski çağlardan günümüze geçirdiği aşamalar ve gösterdiği gelişimler,
bu gelişmelerin sağladığı olumlu veya
olumsuz yönleri ele alınmıştır.

GİRİŞ

Tarihin her aşamasında Akdeniz havzasında kurulan uygarlıkların temelini oluşturan zeytin ağacı, kısa sürede
insanlık tarihindeki önemi ile bütün
dünyaya ulaşmıştır. Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla birlikte başladığı
kabul edilmiştir.
Zeytinyağı üretmek için eski çağlardan günümüze kadar ezme (parçalama), sıkma (presleme) ve ayrıştırma
(kara suyundan ayrıştırma) olmak
üzere üç temel yol izlenmiştir. İlk olarak toplanan zeytinlerin sıkılması ile
ezme (parçalama) işlemi; sıkma işlemi sonrasında elde edilen hamurdan
yağ çıkarma yani presleme ve üçüncü
yöntem ayrıştırma ise, yağı bitkisel
sulardan, katı elementlerden ve ilave

edilen sudan ayırma olarak gerçekleştirilir. (Başoğlu, 2009; Amouretti,
1997). Zeytinyağı üretimi için öncelikle
uygun hasat döneminde toplanan zeytinlerden, çeşitli aşamalardan oluşan
işlemlere tabi tutularak zeytinyağı
elde edilir.
Zeytinden yağ elde edilmesi işleminde kullanılan ilk yöntemin zeytinlerin
önce ayakla ezilmesi, ardından sıcak
su ile yağının alınması şeklinde olduğu bilinmektedir.

Resim 1. Oleatrium Müzesi Davutlar/Kuşadası/Aydın

Daha sonra zeytinin iki taş arasında
ezilmesine dayanan geleneksel yöntem keşfedilmiştir ve bugün Anadolu’nun birçok yöresinde hala uygulanmaktadır (Başoğlu 2009) (Resim 2.).
İlk zamanlarda bu amaç doğrultusunda insan gücü taşın döndürülmesi için
kullanılmış, daha sonra bu görev için
hayvan gücünden yararlanılmıştır. Zamanla, mengene olarak tabir edilen,
ezilen zeytin hamurunun sıkıştırılması
için Arşimet vidasının döndürülmesi
ile sağlanan basınçtan faydalanılan
usul kullanılmış ve günümüzde de halen kullanılmaya devam edilmektedir.
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XIX. Yüzyılda buharın kullanılmaya
başlaması ile zeytinyağı üretim teknolojisinde önemli bir gelişme kaydedilmiş ve daha yüksek basınçla
daha fazla zeytin işleme olanağı doğmuştur. Bu iş için kullanılan hidrolik
presler gelişen teknolojiyle beraber
dizel motoru ve elektrikle çalışabilecek biçimde geliştirilmiş ve zamanla
daha az insan gücü ile daha çok verim
sağlanan makinelere bu şekilde az
zamanda çok verim alınan kesintisiz
modern üretim sistemine geçilmiştir

Resim 2. Oleatrium Müzesi Davutlar/Kuşadası/Aydın

(Aydınoğlu, 2009).
Dünyada zeytinyağı üretimi; sulu (hidrolik), kuru ve kontinü olmak üzere
üç farklı teknik kullanılarak gerçekleştirilmektedir (Işın ve Koçak, 2003).
Zeytinyağı eldesinde uygulanan en
eski teknik, yoğurma işlemiyle uygun
kıvama getirilen zeytin hamurunun
preslere beslenmesi ve böylelikle
uygulanan basınç yardımıyla yağ ve
karasu karışımının katı fazdan alınmasına dayanan basınç uygulaması
yoluyla ekstraksiyon yöntemidir. Yatırım maliyetinin düşük olması ve. elde
edilen pirinanın nem oranının düşük,
sistemin yağ veriminin yüksek olması sistemin avantajları sayılabilir.
Ancak, kesikli yöntemle çalışmaları
klasik preslerin en önemli dezavantajı olmaktadır. Bu dezavantajların
giderilmesi ve klasik presleme yönteminin hantallığının aşılması amacıyla
yeni yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur (Gümüşkesen, 2009)
(Resim 3.).
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Resim 3. Kuru baskı sistemi ile çalışan imalathane örneği, Adatepe
Zeytinyağı Müzesi, Küçükkuyu (Başoğlu, 2009; Boynudelik, 2008)

Üretim sisteminde su gücünün kullanılması bu ihtiyacı karşılamış ve önemli
bir gelişme sayılmıştır (Başoğlu, 2009;
Boynudelik, 2008). Sanayi devriminin
öncü buluşları arasında yer alan bu gelişme ile suyun bir kanaldan aktarılarak
bir çarkı çevirmesi, böylelikle oluşan
hareketin kasnaklar ve kayışlar aracılığı ile taş presin ve pres kolunun çevrilmesi sağlanmıştır. Daha sonra sulu
sistemin de olumsuzluklarını ortadan
kaldıracak sulu sistemden kontinü sisteme geçiş döneminde kullanılan bir
teknik olan kuru baskı dediğimiz susuz
süper hidrolik presler olarak yeni üretim sistemi ortaya çıkmıştır (Başoğlu,
2009; Ünsal, 2006). Bu sistemle, sulu
baskı sistemine göre daha az işçilikle
daha fazla verim sağlanmış ve sıkım
işleminde sıcak su kullanılmadığı için
elde edilen yağın duyusal özelliklerinin,
kalitesinin daha yüksek olmuştur.

Resim 4. Oleatrium Müzesi Davutlar/Kuşadası/Aydın

Geleneksel pres sistemi ( Kesikli Sistem )’in olumlu yönlerini; sistemin yatırım maliyetinin düşük, pres parçalarının basit, sağlam ve dayanıklı olması,

enerji tüketiminin düşük, prinanın nem
içeriğinin düşük ve yağ içeriğinin düşük
çok az miktarda karasu oluşması şeklinde özetleyebiliriz (Resim 4.). Bunun
yanı sıra kullanılan ekipmanların çok
hantal olması, iş gücü gereksiniminin
yüksek olması, sistemin kesikli olması
ve kullanılan jüt disklerin temizliğinin
zor olup, kolay kontamine olabilmesi
olumsuz yönleri olmaktadır (Gümüşkesen, 2009).
Üretimde kullanılan zeytinin cinsine
bağlı olarak değişmekle birlikte modern kontinü sistemlerle üretim yapan yağ işletmeleri; diğer sistemlerle
(hidrolik veya süper preslerle) üretim
yapan yağ tesislerine göre en moderni olarak bilinmekte ve pirinada kalan
yağ miktarının az olması, hijyenik üretim koşulları, yüksek üretim kapasitesi
gibi sağladığı avantajlar nedeniyle daha
çok tercih edilmektedir (Işın ve Koçak,
2003; Ersoy, 2000). Kontinü sistemlerle zeytin işleme maliyetlerinin özellikle de iş gücü maliyetinin düşürülmesi
ve zeytinin bahçede/depolarda bekleme süresini azaltmak, bunun için de
yüksek kapasiteye sahip dekantörleri
kullanarak, zeytinyağı kalitesini iyileştirmek asıl hedef olarak belirlenmiştir.
Modern sistemde zeytinyağı üretimi
tekniğinde kesintisiz bir üretim işleyişi
vardır. Yıkanıp temizlenen zeytinler çekirdekleriyle birlikte kırıcılarda metal
çekiçler tarafından kırılır sonra malaksör denilen bölümde yavaşça yoğrularak parçalanan zeytinden çıkan yağ
zerrecikleri bir araya gelir. Fakat bu
şekilde yağ kalitesi düşmektedir (Boynudelik, 2008). Paslanmaz çelikten donanımlı ve merkezkaç tekniğine dayalı
kontinü sistemler ülkemizde her geçen
gün kullanılan makinaların hantal olmaması, sistemin otomasyona uygun
olması, sürekli ya da yarı sürekli olması ve iş gücü gereksiniminin düşük
olması dolayısıyla artmıştır (Başoğlu,
2009; Ünsal, 2006). Yalnız, yatırım maliyetinin, enerji tüketiminin yüksek olması,sıcak suyun kullanılması, pirinanın yüksek oranda su içermesi,oluşan
büyük miktardaki sıvı fazın bir miktar
yağ kaybına neden olması bu sistemin
olumsuz yönleri olarak kabul edilmiştir
(Gümüşkesen, 2009).

yağ oranının yüksek oluşu dezavantajları olmaktadır. Bu nedenle bu yöntem
genel olarak diğer yöntemlerle kombineli olarak kullanılmaktadır (Gümüşkesen, 2009).

Resim 4. Kontinü sistemle çalışan bir zeytinyağı fabrikası

Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih
edilen modern (kontinü) sistemler,
kendi içerisinde 2 fazlı ve 3 fazlı kontinü santrifüjlüme sistemleri, perkolasyon (sinoleo) sistemi, kombine perkolasyon sistemi olarak ayrılmaktadır
(Resim 5.). Kontinü sistemlerde kullanılan dekantörler iki veya üç çıkışlı olduğu için yağ, karasu ve pirinanın ayrı
ayrı çıktığı sistemler “üç fazlı” olarak
adlandırılmakta ve sisteme önemli
miktarda proses suyu eklenmektedir.
Sadece yağ ve yüksek nem içeriğine
sahip pirinanın çıktığı sistemler “iki
fazlı” olarak adlandırılmakta ve proses suyu kullanımına gerek olmamaktadır. İki fazlı sistem, üretim sonucunda karasu dediğimiz ayrı bir sıvı fazın
oluşmaması nedeniyle ekolojik olarak
cazip bir sistemdir. Bu sistemde karasuyun büyük bölümü pirina ile birlikte açığa çıkmaktadır ve oluşan katı
% 50-60 su, % 2-3 oranında yağ içermektedir (Sonuç raporu, 2012; Ekici,
2010; Oktav, 2003). İki fazlı sistemlerden elde edilen yağın toplam polifenol
içeriği ve buna bağlı olarak oksidatif
stabilitesi seyreltme suyunun daha az
kullanılması sonucu daha yüksektir.
Fakat, yağın serbest yağ asidi içeriği,
peroksit sayısı, UV absorbans değeri ve duyusal özellikleri açısından iki
ve üç fazlı sistemler arasında önemli
düzeyde farklılık gözlenmemektedir (Yemişçioğlu ve ark.,2001). Seçici
filtrasyon ( perkolasyon) yöntemi ise
zeytin hamurunun içerisine daldırılan
çelik plaka yüzeyinin, sıvı fazlar arasındaki (yağ ve karasu ) yüzey gerilimi
farkı nedeniyle yağ fazıyla kaplanması
esasına dayanmaktadır. Otomasyona
uygunluğu ve güç gereksiniminin çok
düşük olması avantajları, yağ veriminin çok düşük olması ve prinada kalan

SONUÇ
Bu bilgilerden; zeytinyağı üretim teknikleri arasında kontinü sistemin ekonomik açıdan daha avantajlı olduğu,
az işçilik gerektirdiği, yüksek üretim
kapasitesine sahip olduğu, hijyenik
koşullarda daha kaliteli yağ üretimini
sağladığı bu şekilde teknik açıdan da
diğer üretim tekniklerine göre daha
üstün olduğu görülmektedir. Zeytinyağı üretim teknolojisi geçen zamanla
birlikte ihtiyaçları karşılamış, gerekli
donanıma sahip olmuş gelişen çağımıza ayak uydurarak her dönemde daha ileri adım atılmasına ve yeni
teknolojilerin ortaya çıkmasına imkan
sağlamıştır.
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Türkiye’de zeytin tarımı Şırnak, Mardin, Ş.Urfa, Hatay, Akdeniz, Marmara
ve Karadeniz’e kıyısı bulunan şehirlerde yapılmaktadır. Yaklaşık olarak
826.000 ha alan üzerinde 1.074.598
tonluk zeytin üretimi yapılmaktadır.
Ülkemiz zeytinciliğinin genel yapısına
bakıldığında geleneksel zeytin yetiştiriciliği göze çarpmaktadır. Zeytin tarımı ülkemizde genellikle küçük ölçekli
alanlarda yapılmaktadır. Ortalama
üretim alanları 5-10 da ve ağaç başına ortalama verim 12-13 kg’dır. Geleneksel zeytin yetiştiriciliğinde yaklaşık
olarak bir dekar arazide 20-30 ağaç/
da bulunmaktadır. Yaşlı plantasyonlar
bu tip yapılan yetiştirirliğin büyük bir
bölümünü teşkil etmektedir. Bu sistemde, hasat, budamadan ve mücadele işlemlerinden kaynaklanan yüksek maliyet, düşük verim ve çok düşük
ekonomik getiri zeytin tarımından geçinen üreticinin vazgeçmesine neden
olmaktadır.
Günümüz zeytin tarımında dünyada ve
Türkiye de modern dikim sistemlerine
geçiş büyük bir hızla gerçekleşmektedir. Özellikle birim alanda çok bitki
yerleştirmeyi felsefe edinilen modern
dikim sistemleri geniş ve düz alanlara
ihtiyaç duymaktadır. Tamamen mekanik olarak gerçekleştirilen sistemlerin
yatırım maliyetleri oldukça yüksektir.
Zeytin dikim sistemlerini geleneksel
yetiştiricilik, yarı modern ve ya normal
ve modern sistemler olara 3 ana bölümde inceleyebiliriz. Normal dikim
sisteminde kısıtlı mekanizasyona izin
veren, geleneksel yetiştiriciliğe göre
daha yüksek verim veren özellikle
kuru tarım koşullarında 5000kg-7000
kg /ha iken sulu tarım koşullarında,
10.000 -13.000 kg/ha verime kadar
ulaşmaktadır. Maliyet açısından orta-düşük maliyet diliminde yer alırken,
makul bir getiri sunmaktadır. Özellikle bitki terbiye sistemlerine göre birim
alandaki bitki sayılarında değişiklikler
görülmektedir. Uzun vazo şeklinde
terbiye edilmiş ağaçlarla oluşturulan
plantasyonlarda 30-40 ağaç/da iken
doruk dallı terbiye sistemlerinde 4060 ağaç/da yer almaktadır. Özellikle

sulama, gübreleme ve budama işlemlerinin daha rahat ve ekonomik
şekilde yerine getirilmektedir. Modern
ya da sık dikim olarak dünyada ve ülkemizde adını duyuran sistem ile yetiştiricilik yapılmaktadır. Birim alana
maksimum miktarda ağaç sığdırmayı
ve yüksek verim elde etmeyi hedefleyen bu sistemler yenilikçi yatırımlar statüsündedir. Dünyada ilk olarak
İspanya’da uygulamaya başlanmıştır.
Sık dikim sistemle yapılan uygulamaların %65 ‘i (40.000 ha) bu ülkede yer
almaktadır. Özellikle düz veya hafif
eğimli araziler bu sistem kullanılmaktadır. Ekonomik açıdan karlılığın sağlanabilmesi için minimum 15 ha’lık
bir alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
sistemde tavsiye edilen dikim mesafeleri 3,5 x 1,25 m, 4 X 1,5m ve türevleridir. Dikim mesafelerine bağlı olarak
yaklaşık olarak 150 bitki/da veya daha
fazlası yerleştirilmektedir.
Dikim mesafelerini etkileyen en
önemli etken tercih edilen çeşidin gelişme gücü ve taç yapısıdır. İlk etapta, yüksek dikim maliyetleri, yüksek
sulama ihtiyaçları (>2000 m3),soğuk
ve kuraklıktan etkilenme riskleri göze
çarpmaktadır. Düzenli hasat, budama
ve sulama gibi kültürel işlemlerin uygulamasındaki kolaylık ve ekonomiklik sistemin artıları olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sık dikim sistemleri ile
kurulan en eski plantasyon İspanyanın
Katalunya eyaletinin Tarragona şehrinin REUS kasabasında bulunan IRTA
enstitüsündedir. Yaklaşık olarak 22-23
yaşlarında olan bu plantasyonla ilgili
olarak verimlilik ve karlılık çalışmaları hala devam etmektedir. Mekanik
budama ile ilişkili hastalıklar ve ışıklanma ve havalanma sorunları dikkat
çekicidir. Ağaç gövdelerinde Ayrıca
zeytinin ekonomik ömrü göz önüne
alındığında ilerleyen yıllarda yapılacak
olan dikim yenileme ve gençleştirme
budamaları ile ilgili çalışmalar da
gündemde olan çalışmalardır. Modern
dikim sistemlerine geçiş sırasında
aşağıda yer alan temel zeytin yetiştiriciliğindeki önemli noktalara dikkat
edilmesi çok zaruridir.

ZEYTİNİN YETİŞME KOŞULLARI
Akdeniz iklim kuşağında yetişen zeytin
ağacı, toprak istekleri bakımından seçici
olmasa bile iklim istekleri bakımından
aynı toleransı göstermez.

1-SICAKLIK:

Zeytinin yayılmasını sınırlayan en önemli
iklim faktördür. Zeytin genellikle yıllık ısı
ortalaması 15-20 °C olan yerlerde yetişmektedir.
Zeytin maksimum 40 °C ye kadar yüksek
sıcaklığa iyi sulanmak koşulu ile dayanabilir.
* Mayıs–Haziran aylarında normalin
üzerindeki (40°C) sıcaklık artışında yapraklardaki terleme de artacağından yapraklarda pörsümeler görülmekte,
* Çiçeklenme ve meyve tutum döneminde döllenmeyi olumsuz etkileyerek
boncuklu meyve (partenokarpik meyve)
oluşumuna,
* Çekirdek sertleşmesi, meyve irileşmesi ve olgunlaşma dönemlerinde meyve
dökümüne, tanelerin küçük ve buruşuk
olmasına neden olarak ağaçların gelişmesini ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir.
Dayandığı minimum sıcaklık ise -7 °C
dir. Bu derecenin altında zararlanmalar
başlar.
Soğuğun şiddetine göre gözlerden başlamak üzere köke kadar zararlanmalar
görülür.

Bunlar;

* Aşırı yaprak dökümü
* Kabuk çatlaması
* Zaman zaman kalın dal ölümleri gibi
ortaya çıkabilir.
Soğuğun kalış süresi zararlanma derecesini etkileyen önemli faktördür. Soğuk
ne kadar uzun süreli kalırsa zarar da o
nisbette artmaktadır.

2-YAGIŞ;

* Zeytinin yıllık yağış isteği 700-800
mm’dir.
* Zeytinciliğin yapıldığı yörelerde kışın ve
ilkbahar aylarında yağan yağmur toprak
tarafından depo edilerek zeytin ağaçla-

rının su ihtiyaçlarını karşılayarak çiçeklenmesini ve meyve tutum oranını artırır
ve Haziran dökümünü azaltır.
* Zeytin meyvesinin daha iri ve kaliteli
olması çekirdek sertleşmesi ve tanenin
gelişmesi için, yaz aylarında suya ihtiyacı
vardır. Bu dönemde yağışlarla karşılanamayan su ihtiyacının sulama ile karşılanması gerekir.
* Diğer yağış türleri yani dolu ve kar zeytincilik için istenmeyen yağışlardır. Dal
kırılmalarına neden olur. Bu genellikle
iyi budanmamış ağaçlarda daha fazla
rastlanır.
Aşırı yağış durumunda;
* Sürüm tavı bulunmaz,
* Hasat zor yapılır,
* Azotlu gübrelerin yıkanmasına sebep
olur,
* Meyilli zeytinliklerde erozyona sebep
olur,
* Zeytin ağaçlarını normalinden fazla
sürgün vermeye teşvik eder, bu sebeple
soğuklara karşı ağaçların direnci azalır,
* Taban suyunu yükselterek köklerin çürümesine sebep olur, toprağın havalanması engellenir,
* Toprak pH’sını düşürür.

3-RÜZGÂR;

Zeytine faydası olduğu gibi bazı durumlarda olumsuz etkileri de vardır.

Faydaları Nelerdir,

* Kışın esen Karayel yağışı getirmekte,
* Çiçeklenme zamanı esen rüzgarlar
döllenmeyi kolaylaştırmakta,
* Yaz aylarında esen nemli rüzgarlar
ağaçların terleyerek su kaybetmesini
önler.

Olumsuz etkileri nelerdir;

* Yaz aylarında güneyden esen kuru rüzgarlar, toprak nemini kaçırır, devamlı
eserse taneler susuzluktan pörsür.
* Güneyi açık olan yörelerde kışın esen
Lodos, ağaçları zamansız uyandırdığından soğuklardan daha çok etkilenlenmesine neden olur.
* Ağaçlarda dal kırılmalarına hatta köklerinden sökülmelerine neden olmaktadır.
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4-YÜKSEKLİK ve YÖN

Rakımı 800 m den yüksek olan yerler
ekonomik anlamda yetiştiricilik için uygun değildir.Zeytin ağacı ışığı çok sever.
Bu nedenle çok soğuk olan bölgelerde
güney yamaçlar tercih edilmelidir.

TOPRAK İSTEKLERİ;

Zeytin ağacı her ne kadar “fakir toprakların zengin ağacı” ise de zeytinlik tesis
edilecek arazinin toprak yapısının tınlı,
killi-tınlı bünyeye sahip, hafif kireçli ve
çakıllı olması en iyisidir. Toprak derinliği
en az 1,5-2 m, organik madde ve besin
elementleri bakımından zengin, tuzluluk sorunu olmayan, su tutma kapasitesi iyi, pH’sı 6-8 civarında olmalıdır.
Zeytin ağacının sevmediği ortamlarının
başında taban suyunun yüksekliğidir.
Taban suyunun 1 m’den daha yakın olduğu veya kışın zeytin köklerinin 3-4
haftadan fazla su altında kaldığı yer30

lerde, köklerin sudan zarar görmemesi
için zeytinlik tesis edilmeden önce drenaj çalışması yapılmalıdır.

Zeytinlik Tesisi;

* Arazinin hazırlanması, Dik yamaç yapısına sahip arazilerde teras yapmak,
yağmur sularından faydalanma ve traktörle arazi işleme açısından oldukça
önemlidir.
* Toprak analizinin mutlaka yaptırılması
* Taban suyu problemi varsa çözülmeli
(drenaj)

Dikim Şekilleri;

* Kare, köşeleri dik açı yapan arazilerde
ve küçük sahalarda uygulanır. Sıra arası
ve sıra üzeri mesafeleri eşittir. Genellikle tavsiye edilen bir dikim şeklidir.
* Dikdörtgen, daha çok ara ziraatı yapılmak istenen durumlarda uygulanır.
Sıra üzerleri daraltılıp sıra araları geniş
tutulur. Sıraların Kuzey-Güney yönünde

olmasına dikkat edilir.
* Üçgen, ağaçlar birbirine eşit uzaklıkta
bulunur. Geniş ovalarda ve ara ziraati
yapılmayan yerlerde uygulanır. Bu yöntem ile araziye daha fazla fidan dikilmektedir.
* Kontr olarak tesfiye eğrilerine göre
eğilimli arazilerde uygulanan bir yöntemdir.

DİKİM ARALIK ve MESAFESİ

* Toprak karakterine,
* Ağacın alacağı taç büyüklüğüne,
* Çeşide,
* Ağaca verilecek şekle göre belirlenir.

ÇEŞİT ve FİDAN SEÇİMİ

* Değerlendirme amacına
* Bölgeye adapte durumuna,
* İklim şartlarına dikkat edilerek çeşit
seçimi yapılır.
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ZEYTİNDE
GÜBRELEME
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Özkan ALTUN
Ziraat Mühendisi

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/KAHRAMANMARAŞ

1.Giriş
Zeytin bitkisinin anavatanı Türkiye’dir.
Yükseltisi 800 m.’nin altında olan bütün
Akdeniz ülkeleri kıyı bölgelerinde ve ülkemizde çok yaygın bir şekilde yetiştirilmektedir. Ülkemizde zeytinin Akdeniz,
Ege ve Marmara Bölgelerinde geniş
bir şekilde tarımı yapılmaktadır. Kışın
sıcaklığın -7 oC’nin altına inmeyen yerlerde soğuklardan fazla zarar görmez.
Yazın ise güneşi seven bir bitki olması
bakımından +40 oC sıcaklığa kadar dayanır. Güneşi sevmesi dolayısıyla, güneşli gün sayısının fazla olması zeytinde
% yağ miktarı ve ürün miktarını arttırır.
Gösterdiği periyodisite özelliği nedeniyle diğer meyve ağaçlarına göre daha az
bakım istemektedir. Zeytin, diğer meyve
türlerine göre toprak isteği bakımından
daha toleranslıdır. Taban suyu yüksek
olmayan, iyi havalanan, tınlı, kumlu tınlı
ve siltli tınlı topraklarda çok iyi gelişir.
Zeytin, taban suyu yüksek ve aşırı killi ağır bünyeli toprakları sevmez. Kazık
köklü bir bitkidir. Kazık kök derine gitse
de beslenmeyi sağlayan kılcal kökleri
yüzeyseldir. Ancak bu kılcal kökler ağacın taç izdüşümünün dışına yayıldığından
sıra aralarını kaplamaktadır. Bu sebeple
zeytin yetiştiriciliğinde derin toprak işlemesi yapılmaz.

2. Zeytin Yetiştiriciliğinde Toprak Verimliliğinin Önemi

Zeytin toprak verimliliği bakımından
daha toleranslı bir bitki olmakla birlikte toprak verimliliği iyi olan topraklarda
ağaç başına alınan ürünün miktar ve ka32

litesinde önemli artışlar göstermektedir.
Bu durum zeytinciliğin en iyi geliştiği ve
uygulandığı körfez bölgesinde belirgin
bir özellik olarak görülmektedir. Zeytin
yetiştiriciliğinde toprağın verimlilik ögelerini yeni tesis yaparken dikkate almak
gerekir.
Bu öğeler;
* Toprak Reaksiyonu
* Toprak Kireci
* Toprak Tuzluluğu
* Toprak Organik maddesi
* Toprak Bünyesi (toprağın su tutma ve
havalanma kapasitesi)
* Toprak Besin Maddeleri (makro ve
mikro besin elementleri ve oranları)

Toprak Reaksiyonu (pH):

Zeytin, pH 6.5 (hafif asit) ve pH 7.8 (hafif alkalin) arasında olan toprak şartlarını sever. Bu pH değerlerinin dışındaki
olan topraklarda element noksanlıkları,
verimde azalma, ve kalite düşüklükleri
görülmektedir. Ülkemizin zeytin yetiştirilen toprakların pH değerleri genellikle
6.0-8.5 arasındadır. Toprakların zeytinin
istediği pH değerlerinin sınırları dışında
olması, öncelikle bitkilerin besin elementlerini almasını ve gübrelemeden
beklenilen etkinin istenilen düzeyde olmasını engellemektedir.
Toprak Kireci: pH’nın 6.5’in altında ve
özellikle 6.0’ın altında olan topraklarda
toprak reaksiyon değerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun için kireçleme
yapılmalıdır. Zeytin yetiştiriciliğinde en
uygun ki-

Topraktaki Organik Madde Miktarı:

Zeytincilikte ve özellikle sulama yapılmayan zeytin alanlarında toprağın organik
madde miktarının yüksek olması önem
taşımaktadır. Zeytin tesis etmeden önce
veya yeni tesis edilmiş zeytinliklerde organik gübreleme programı yapılmalıdır.
Bunun en ekonomik yolu yeşil gübreleme programı uygulamakla olur. Bölgeye
uygun olarak belirlenecek yeşil gübre
bitkisi (tercihen baklagil, fiğ, bakla, ko-

runga gibi) sonbahar kış aylarında yetiştirilerek (sıra aralarında) çiçeklenme
döneminin ortalarında toprağa karıştırılmalıdır. Organik maddenin ayrışması
sonucu toprakta hümik asit miktarı fulvik
aside oranla daha fazla ise toprağın besin
maddesi tutma özelliği daha iyi demektir.
Humus maddeleri besin maddeleri fazla
miktarda tutmalarına rağmen daha zayıf
bir elektriksel güçle tutmaları nedeni ile
bitkilere bu besinleri daha kolay verirler.
Diğer bir ifade ile bitkiler humus maddesi
tarafından tutulmuş bitki besinlerini daha
kolay alırlar.
Toprak Bünyesi: Toprağı oluşturan
kil, silt ve kum boyut sınırlamasıdır.
2mm’den küçük primer toprak taneciklerinin büyüklük bakımından dağılış ve
oranlarıdır. Kaba ve hafif olarak bilinen
topraklar, kum gibi iri parçacıklardan
oluşur. Su tutma kapasitesi düşük, sızdırma kapasiteleri yüksektir. İnce ve ağır
olarak bilinen topraklar ise kil gibi küçük
parçacıklardan oluşur. Su tutma kapasiteleri yüksek, sızdırma kapasiteleri
düşük, plastiklik ve yapışkanlıkları fazladır. Kil gibi ince unsurlu maddelerden
oluşan toprak kütlesinin havalanması
ve suyun sızması güç olmaktadır. Buna
karşılık taneli bir yapı gösteren topraklarda havalanma ve su dolaşımı mükemmel olarak cereyan eder. Kum toprak
yapısında çatı vazifesi görmekte, hava
ve suyun dolaşımını kolaylaştırmaktadır.
Silt, toprak ayrışmasını hızlandırır, bitkilerin büyümesi için eriyik haldeki besin
maddelerinin tahliye edilmesinde kuma
göre daha elverişli rol oynamaktadır. Kil,
hem toprağın su tutma kapasitesini arttırır hem de toprak çözeltisindeki besin
maddelerinin tutulmasını sağlar. Ancak
havalanması azdır.

ZEYTİNDE GÜBRELEME

reçleme zamanı sonbahar aylarıdır.
Kireçlemeyi toprak analizi yaptırarak,
zeytinin yaşı, zeytinin kılcal kök derinliği, dikim mesafesi ve kirecin uygulama
yöntemine (serpme-bant) göre yapmak
gerekir. Toprakta var olan diğer alkali
elementler içinde kalsiyumun payı (baz
doymuşluğu içindeki payı) % 70-75’ in
üzerine çıkması durumunda özellikle
potasyum, fosfor, demir ve çinko alımında büyük problemler olmaktadır. Bunun
için topraklarda sadece toplam kireç
miktarının belirlenmesi yeterli olmadığından aktif kireç analizinin de yapılması
gerekmektedir. Toprakta fazla miktarda
bulunabilecek kalsiyum iyonu, toprağa
ilave edilecek fosforlu gübrenin etkinliğini azaltmakta (kalsiyum ile fosfor
birleşerek alınamaz forma dönüşmektedir), demir ve çinko gibi elementlerin
alınması engellenmektedir.
Toprak Tuzluluğu: Toprakta tuzluluk
oluşmuşsa toprak analizleri sonucuna
göre tuzluluğu azaltıcı drenaj tedbirleri ile birlikte Jips (kalsiyum sülfat) CaSO4.2H2O kullanmak gerekir. Verilecek
Jips miktarı toprağın bünyesine, elektriği geçirgenliğine, tuzdan arındırılacak
toprak tabakası kalınlığına, toprağın
sodyum miktarına ve drenajda kullanılacak sulama suyu kalitesine bağlıdır.
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Toprak Besin Maddeleri: Toprak- 30-60 cm, 60-90 cm derinliklerden

ta fazla miktarda kirecin bulunması
sadece toprağın pH değerini yükseltmekle kalmaz aynı zamanda fazla miktarda kalsiyum ve bikarbonat
(HCO3) bulunmasına da neden olur
ve bunun sonucu olarak özellikle fosforun ve demirin alınmasında büyük
problem yaşanır. Bu durum özellikle
yağışı fazla olan yıllarda daha belirgin
olarak görülür. Besin elementleri arasındaki zıt ilişkiler nedeni ile bitkilerin
yapraklarında besin elementi noksanlık belirtileri görülebilmektedir.
Toprak analizleri sonucunda sadece
bitki besin maddesi miktarlarının belirlenmesi yeterli olmaz. Bunun yanında özellikle toprak alkali elementleri
dediğimiz K, Na, Ca ve Mg gibi elementlerin baz doymuşluk %’ si içindeki paylarını ve besin element oranlarını (K/Mg, K/Ca gibi) hesaplamak
gerekir. Özellikle çok yıllık bitkilerde
sadece toprak analizlerinin değil, yaprak analizlerinin de yapılarak bitkinin
iyi beslenip beslenmediği kontrol edilmelidir.

3. Yaprak ve Toprak Örneklerinin
Alınması

Zeytin ağaçlarından Kasım – Aralık
– Ocak aylarında bir yıllık sürgünlerin
orta kısmındaki karşılıklı yaprak çifti
örnek olarak alınır. 10-20 dekarlık bir
bahçeden bir yaprak örneği yeterli olduğu gibi aynı şekilde alınabildiği kadar fazla sayıdaki ağacın tacının orta
kısmına gelen dalların kuzey-güney,
doğu-batı yönlerindeki sürgünlerden
ikişer yaprak alınarak bez torbaya konulup en kısa zamanda (24 saat) laboratuvara gönderilmelidir.
Toprak örneği, örnekleme alanından
zikzak şeklinde alınacak toprak örnekleri alınarak karıştırılır. İçerisinden
temsili bir örnek almak yeterlidir (10
da alan için bir temsili örnek almak).
Farklı toprak tiplerinden alınmış karma toprak örneğinde yapılacak analizler yanıltıcı olur. Bu şekildeki toprak
örneklerini ayrı almak gerekir. Diğer
meyve türlerinde olduğu gibi beslenme durumunu belirlemek amacıyla
alınacak toprak örneklerinin 0-30 cm,
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alınması gereklidir.

4. Gübre Uygulaması

düşümüne serpilerek çapa vb. aletlerle gömülür. Fosfor ve potasyumlu
gübreler taç izdüşümünde 15-30 cm
derinlikte açılan hendeklere gömülür.

Gübreleme, zeytinde üç ayrı gelişme
dönemi dikkate alınır ve yapraktan olmak üzere 5 sınıfta toplanır.

d. Tam Verim Döneminde Gübreleme:

a. Tesis Gübrelemesi: İki şekilde
uygulanır. İlk olarak zeytin fidanları
verim çağına geldiğinde fosfor ve potasyumlu gübreler fidan dikiminden
önce tüm alana serpme olarak verilmeli ya da dikim çukurlarına gübre
uygulanmalıdır. İkinci olarak da zeytin
tesisi kurulmadan önce araziyi temsil
edecek şekilde 1-2 ay önce toprak örneği 2-3 derinlikten alınmalıdır. Topraktaki besin elementleri durumuna göre tesis gübrelemesinde çiftlik
gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübreler kullanılmalıdır. Bunun yanında
fidan dikim çukurlarına pH durumuna
göre kireçleme veya kükürt uygulamalarının, organik madde durumuna
göre organik gübrelemenin yapılması
gerekir. Hayvansal kaynaklı organik
gübrelerin yetersiz olduğu durumda
fidan dikiminden sonra sıra aralarına
yeşil gübre bitkisi yetiştirilerek, yeşil
gübreleme yapılmalıdır.

Tablo 2. Klasik Yönteme Göre Tam
Verim Dönemindeki Zeytin Ağaçlarına
Uygulanacak Gübre Miktarları (Kacar
ve Katkat, 2011)

b. Fidan Gübrelemesi: Fidan döneminde bitkinin kök gelişmesini teşvik
eden, ürüne yatma döneminde toprak
üstü kısmının iyi gelişmesini sağlayan
ve tam ürün döneminde ise ağaç başına verim durumuna göre (yağlık, sofralık, salamuralık) gübreleme programı yapmak gerekir.
c. Verime Yatma Döneminde
Gübreleme: Verime yatma döne-

minde olan zeytinliklerde çiçeklenme
ve meyve bağlama döneminde azota
ihtiyaç artar. Bunun için sulanan koşullarda genellikle azotlu gübreler
çiçeklenmeden 3-4 hafta önce, meyve
tutumunda (mayıs), çekirdek sertleşme zamanında olmak üzere 3 partide; sulama imkanı yok ise tek seferde
şubat sonu mart ayında uygulanabilir.
Verilme şekli olarak azotlu gübreler
gövdeden 50- 70 cm uzaklıkta taç iz-

Tablo 1. Klasik Yönteme Göre Fidan
ve Verime Yatma Dönemindeki Zeytin
Ağaçlarına Uygulanacak Gübre Miktarları (Kacar ve Katkat, 2011)

e. Yapraktan Gübreleme: Yaprak güb-

releri katı (toz ve kristal) ve sıvı formda
olabilir. Sıvı formda olan yaprak gübreleri çoğunlukla katı formda olan mineral
gübrelerin su, asit ve özel çözeltilerde
eritilerek konsantre eriyik halinde hazırlanmasından meydana gelir. Etkili
madde miktarları toplamı katı formda
olanlara oranla 2-3 kat daha azdır. Yaprak gübrelerinde uygulama dozu etkili
madde bazında mikro elementlerde %
0.1’i makro elementlerde ise % 1’i geçmemelidir. Uygulama doz ve zamanları
bitkinin gelişme dönemine, bitkinin yaprağındaki kütikula tabakası kalınlığına
göre değişmektedir.

5. Gübrelemeye Etki Eden Faktörler

Gübrelemeye etki eden faktörler iki başlık altında toplanabilir:
1. Bitki Faktörleri
2. Dış Faktörler:
Dört kısımdan oluşur:
a. İklim
b. Toprak
c. Kültürel Uygulamalar
d. Ekonomi

6. Besin Maddesi Noksanlık Belirtileri
6.1. Azot Noksanlığı

• Yaşlı yapraklardan başlayan genel
sararma olur
• Genç yapraklar küçük ve ensiz olur
• Alt ve orta kısımlarda yaprak dökümü olur
• Vegetatif gelişme gerilerken, generatif faaliyet hızlanır
• Ürün miktarı da önemli düzeyde
azalır
• Dalların kırılmaya karşı direnci azalır
• Sürgün, somak ve çiçek oluşumu
azalır
• Bodur büyüme olur
• Kök/gövde oranı artar
• Kökler uzun, ince ve az dallanmıştır
• Çiçek ve meyve dökümü olur
• Meyvelerde et oranında ve yağ miktarında azalma olur
• Hasat zamanının gecikmesine neden olur

6.2. Fosfor Noksanlığı

• Yapraklar koyu yeşil renk alır
• Yaprak gelişimi, yaprak yüzey alanı
ve yaprak sayısı azalır
• Yapraklar zamanından önce dökülür
• İnce dallar üzerinde kısa boğum
araları ve bakırlaşmış renk görülür
• Kök/gövde fosfor oranı artar
• Kök/gövde kuru ağırlık oranı azalır
• Saçak kökler zayıf gelişir
• Geç çiçek açar ve çiçek sayısı az olur
• Meyveler küçük olur

• Meyve tutumu olumsuz etkilenir

6.3. Potasyum Noksanlığı

• Yaşlı yaprakların uç kısmında kloroz
ve nekrozlar görülür
• Yapraklar oldukça küçük ve cılız kalır
• Turgor basıncı düşer ve ağaçlar gevşek dokulu olur
• Ksilem ve floem iletim borularının
oluşumu geriler
• Ağaçlarda büyüme geriler
• Kök büyümesi olumsuz etkilenir
• Meyve kabukları incelir ve meyveler
küçülür
• Meyvede et oranı ve yağ miktarında
azalma olur
• Meyveler olgunlaşmadan dökülür
• Soğuğa, kuraklığa, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılık azalır

6.4. Demir Noksanlığı

• Noksanlık genç yapraklarda ve özellikle son çıkan yapraklarda görülür
• Damar aralarında sararma şeklinde
ortaya çıkar
• En tipik özelliği en ince damarların
bile yeşil kalması, damar aralarının
sarıya dönmesidir

6.5. Çinko Noksanlığı

• Genç yapraklarda damar araları
açık yeşil, sarı ve beyaza döner
• Yapraklarda küçülme ve şekil bozuklukları olur

• İlkbaharda sürgün uçlarında rozetleşme görülür
• Toprak üstü organlarında büyüme
azalır
• Kök daha fazla büyür ve kök salgıları
artar
• Genel olarak bodur büyüme olur

6.6. Bor Noksanlığı

• Genç yapraklarda yaprak ucunda
başlayan ters V şeklinde kloroz ve
nekrozlar görülür
• Noksanlığın ileri aşamasında olgun
yapraklarda damar arası kloroz görülür
• Yapraklarda küçülme, büzülme, kalınlaşma ve kıvrılma oluşur
• Yapraklarda rozetleşme oluşur
• Yaprak ayasında şekil bozukluğu görülür
• Yapraklar erkenden dökülür
• Boğum araları kısalır
• Sürgün ucunda kurumalar olur ve
lateral büyüme gerçekleşir
• Sürgünlerde ve gövdede bodurlaşma olur
• Dallar kuru, gevrek bir yapı alır ve
yaprağını dökmüş dallar ortaya çıkar
• Ağaç çalılaşmış bir görünüm alır
• Büyüme yavaşlar
• Tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumu
engellenir
• Meyvelerde şekil bozukluğu görülür
• Verim düşer
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6.7. Magnezyum Noksanlığı

• Yaşlı yapraklarda uç kısımda kloroz
görülür
• Yaprakların damar aralarında sararma olur
• Kahverengi ve siyah nekrotik lekeler
oluşur
• Yaprağın merkezine doğru damarlar
arasında mozaik şeklinde sarımsı ve
kahverengi lekeler yoğunlaşır
• Zamanından önce yapraklar dökülür

6.8. Kalsiyum Noksanlığı

• Genç yapraklarda sararma ve şekil bozulmaları olur
• Yaprak kenarlarında siyah ve kahverengi nekrozlar oluşur
• Yapraklarda erken dökülme olur
• Meristematik dokularda gelişme geriler
• Sürgünlerde kolay kuruma ve kırılmalar olur

36

6.9. Kükürt Noksanlığı

• Genç yapraklarda kloroz, damar aralarında sararma ile başlar
• Klorofil miktarı azalır
• Yaprak yüzey genişliği azalır, yapraklar
küçük olur
• Gövde ve dallar incelir
• Kök gelişmesi zayıflar
• Bitki normale göre daha küçük olur

7. Sonuç

Zeytin yetiştiriciliğinde dengeli gübreleme, gerekli bitki koruma önlemleri,
budama ve toprak işlemenin bilinçli bir
şekilde yapılması ile olumsuz şartlar
minimuma indirilebilir. Düzenli işlemler
sonucunda;
• Meyve verimi artar, meyve iriliği homojen olur. Dolayısıyla pazarlanabilir meyve miktarında artış olur.
• Meyvelerde nitrat birikimi azalır. Depolama süresi artar.
• Ağaçlar geç yaşlandığı için ekonomik
verim süresi uzar.

(Derleme-2014)
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ZEYTİNDE
SULAMA
Hülya YENERPALA / Ziraat Mühendisi /

Bitkiler için Suyun önemi

Su bitkilerde temel bir unsurdur. Bitkilerin hayatiyetlerini devam ettirmek,
gelişmek ve ürün vermek için suya ihtiyaçları vardır.Su bitkide oluşan bütün
fizyolojik faaliyetler için gereklidir.Bitki
besin maddelerini eriten,bunların toprak ve bitki içindeki hareketi ile metabolizmada kullanımını sağlayan,organik
maddelerin yapımında yer alan ve ayrıca
bitki ısı dengesini düzenleyen önemli bir
etmendir.
Topraktaki su kökler tarafından alınarak
iletken dokular yardımıyla diğer organlara iletilir.Alınan suyun büyük bir kısmı
terleme yoluyla tekrar atmosfere verilir.
Bu kayıp yapraklardan olmaktadır.Suyun bitki içindeki hareketi de köklerden
yapraklara doğru olur.

Sulamanın önemi

Dünyada zeytincilik tarımının yoğun olduğu ülkeler Akdeniz havzası üzerinde
bulunan ülkelerdir.Zeytin ağacı bu havza
içinde 200 mm den fazla 1000 mm den
az yağış alan yerlerde yetişebildiğinden
ve sulama yapılmadan ürün alındığından, kurağa dayanıklı bir ağaç olarak
bilinmektedir.Fakat birim alandan alınan ürün açısından ve ürünün kalitesi
açısından düşünüldüğünde sadece doğal yolla su ihtiyacı karşılanan zeytinlik
alanlarından ekonomik verim sağlanamamaktadır.
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Zeytin yetiştiriciliğinin Akdeniz ikliminin
hakim olduğu yörelerde ağırlıklı olması
ve bu iklim kuşağında yağışların kış döneminde yoğun olduğu göz önüne alındığında sulamanın zeytincilik açısından
önemi daha iyi anlaşılır. Akdeniz havzası

Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü

ülkelerinde yazlar kurak ve sıcak, kışlar
ılık ve yağışlıdır. Yağışlar kış döneminde
yoğunlaşmaktadır.
Ülkemizde de zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerde Akdeniz iklimi hakimdir. Yıllık yağış oranı ortalama 500-750
mm civarında olup, yağışlar genel olarak
kış aylarındadır. Oysaki kış döneminde
buharlaşma yoluyla su kaybı ve ağacın
su tüketimi minimum düzeydedir.
Sulanamayan zeytinlik alanlarında yağan yağmur sularının toprakta muhafazası önemlidir. Malçlama yada
teraslama su muhafazası için önemli
yöntemlerdir .Biçilen otların yerinde
bırakılması malçlama yerine geçer.Teraslama, suyun hızlı akışını önleyerek
suyun toprağa sızmasını sağlar,toprağın
yerinde kalmasına da yardımcı olur.
Yağışlarla gelen suyun önemli bir miktarı kullanılmadan akıp gider. Zeytin
ağacının suya ihtiyaç duyduğu ilkbahar
yaz döneminde ise toprakta genellikle
yeterli su bulunmamaktadır. Zeytin ağacının en çok yağışa yada neme ihtiyaç
duyduğu zamanlar ise mayıs-ekim ayları arası olup ,bu aylarda yeterli yağışın
olmayışı, yağmura bağımlı kalan zeytin
alanlarında ürün ve kalite sorunlarının
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.Yağışa bağımlı kalmadan üretim yapmak
için de sulama gereklidir.
Sulama; yağışların düzensiz olduğu yörelerde doğal yollarla karşılanamayan
suyun çeşitli vasıtalarla ağaçlara verilmesidir.

Sulama meyvenin irileşmesini ve et/çekirdek oranının artmasını sağladığı gibi,sürgün gelişimini de uyararak ağacın
daha düzenli ürün vermesinde de etkili
olur.

şitlerde dane iriliği üzerinde olumlu etkisi
söz konusudur.

Yapılan çeşitli araştırmalarla ,zeytin ağacının en çok suya ihtiyaç duyduğu dönemler
saptanmıştır.

ZEYTİN AĞACININ SU İSTEKLERİ

Biraz sonraki tablo ve grafiklerde de görüleceği üzere zeytin ağacının su istekleri
mayıs ta başlayarak Temmuz-Ağustos
ayında tepe noktasına ulaşacaktır.Karadeniz bölgemiz hariç Marmara, Ege,Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu da bu aylar
en kurak aylardır.
Bu Bölgelerimizin Yıllık ortalama yağışları
Marmara Bölgesi
:600-750 mm
Ege Bölgesi
:650-700 mm
Akdeniz Bölgesi
:700-800 mm
Güney Doğu Anadolu Bölgesi: 500-600 mm

ZEYTİNDE SULAMA

-Vejetasyon başlangıcından çiçeklenmenin tamamlanmasına kadar geçen süre
(nisan-mayıs).Bu dönemde sulama yapıldığında o yılın ürün ve kalitesinde ,sürgün uzunluğunda artış izlenir, dolayısıyla
gelecek yılın ürün miktarı üzerinde de
olumlu etki yapar.
- Meyve oluşumunun başlangıcında
(Haziran sonu-Temmuz başı). Bu dönemde yapılan sulamanın yağ randımanını arttırdığı görülmüştür.
-Meyvenin renk değişimine kadar uzanan son devre yani olgunluk dönemi.Bu
dönemde yapılan sulamanın sofralık çe-

Topraktaki suyun yetersizliğinde oluşan
riskler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Sulama Zamanın Belirlenmesi temas sağlanmalıdır. Bunun için tansi- zehir etkisi yapan elementler de buluyometrenin etrafı ayakla hafifçe sıkıştı- nabilir. Bunların başında bor elementi
yöntemleri
*Sulama zamanın, bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemlerde ve iklim şartlarına
göre düzenlenmesi önemlidir.Suyun
azlığı kadar fazlalığı da bitkide olumsuz
etki yapabilir.Onun için suyun kontrollü
verilmesi önemlidir.

*Sulama zamanı iki farklı yöntemle belirlenebilir. Bu yöntemlerin ilkinde zeytin
bitkisinin görünümünden yararlanarak
sulama zamanına karar verilir. Yaprakların pörsümesi, yaprak renginin koyulaşması, gelişmenin yavaşlaması gibi
belirtiler bitkinin suya ihtiyacı olduğunu
ifade eder.
*Diğer yöntem de toprak nemi ölçülerek sulama zamanına karar verilir. Bu
konuda bir çok yöntem olmakla beraber
en çok kullanılan ve kolay olan tansiyometre ile ölçme yöntemidir.
Topraktaki nemin tespiti amacıyla Tansiyometre kullanımı ve dikkat edilecek hususlar.
Tansiyometreler yerleştirilirken bitkilerin etkili kök derinlikleri dikkate alınmalıdır. Etkili kök derinliği bitkilerin normal
gelişimi için su ve besin maddelerinden
en iyi yararlandıkları toprak derinliğidir
Bitkinin etkili kök derinliği bir metre ise
topraktaki suyun yüzde 40’ı ilk 25 santimetrelik derinlikten, yüzde 30’u ikinci
25 santimetrelik derinlikten alınır. Yani
topraktaki suyun büyük bir bölümü etkili
kök derinliğinin yarısından alınır. Bu nedenle tansiyometre etkili kök derinliğinin
yarısından biraz daha derine yerleştirilir.
Tansiyometreler yerleştirilirken kılavuz
delik açan bir demir borudan yararlanılır. Bu borunun kalınlığı tansiyometrenin
kalınlığı kadar olmalıdır. İstenilen derinlikte delik açıldıktan sonra ağzına kadar
saf su doldurulmuş tansiyometre bu deliğe yerleştirilir.
Tansiyometre yerleştirildikten sonra
seramik uç ile toprak arasında iyi bir
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rılır. Tansiyometrenin vakum göstergesi
mutlaka toprak yüzeyinden 10-15 santimetre yukarıda olmalıdır. İlk okumanın
yapılabilmesi için en az bir gün süre ile
beklenilmesi şarttır. Bu süre içerisinde
toprak, tansiyometredeki suyu emerek
toprak suyu ile tansiyometre içerisindeki
su arasında denge sağlanır.

SULAMA SUYU KALİTESİ

Toprak ne kadar verimli olursa olsun,
bütün sulama teknikleri ne kadar iyi
kullanılırsa kullanılsın sulamada uygun
kaliteli su kullanılmadığı zaman ürün
miktarı ve kalitesi düşer, toprakta kısa
süre içerisinde tuzlulaşma ve çoraklaşma sorunları başlar.
Ayrıca gereğinden fazla sulama suyu da
bitki ve toprak için oldukça zararlıdır.
Çok suyun çok verim olmadığı gerçeğini
hiç bir zaman akıldan çıkarmamak gerekir. Toprağa çok fazla su verildiğinde
su bütün toprak gözeneklerini doldurarak bitki kök bölgesinin havasız kalmasına neden olmaktadır.
Bütün bu sorunların önüne geçebilmek
için sulamada kullanılacak suyun kalitesini önceden bilmek gerekir. Sulama
suyu kalitesi suyun içerisindeki çözünmüş tuzların miktarı ile belirlenir. Bütün
sular az veya çok içerisinde çözünmüş
durumda bulunan madensel tuzlar bulundurur. Bu tuzların miktarı bitki su
alımını doğrudan etkiler. Ayrıca toprağın
tuzlulaşma derecesini belirler.
Sulama suyu içerisinde en çok sodyum,
magnezyum ve kalsiyum tuzları bulunur.
Sulama suyunun kalitesi suyun elektriksel iletkenliğini ölçen EC metre adı verilen bir alet ile ölçülür. Ölçülen değerler
sulama suyu sınıflarındaki standart değerler ile karşılaştırılarak sulama suyunun kalitesi tespit edilir.
Sulama suyunda bulunan fazla sodyum
topraklarda sodyum sorununa yol açar.
Toprak yapısı bozulur.Sulama suyunda
fazla miktarda bulunduğunda bitkiye

gelir. Bakır, kurşun, çinko gibi elementler de aşırı dozlarda bitkilerde zehir etkisi yapan elementlerdir. Bu elementler
hem çevre kirliliğine neden olur hem de
toprak ve bitkilerde önemli zararlara yol
açar. Bu nedenle sulama suyu kullanılmadan önce mutlaka tuzluluk ve zehir
etkisi yapan elementler açısından önceden tahlil ettirilmelidir.

SONUÇ OLARAK

*Su kaynaklarımız kıttır.Doğru kullanalım.
*Ağaçlarımıza stres yaşatıp,stres olmayalım.
*En iyi sulama doğru zamanda yapılan sulamadır.
*En iyi sulama yöntemi damlama sulamadır.
*Suyun azı karar çoğu zarardır.
*Toprak ayağımızın altından kaymadan toprağımıza sahip çıkalım.

ZEYTİNDE
Remzi UĞUR
Ziraat Yüksek Mühendisi

Özkan ALTUN
Ziraat Mühendisi

ZEYTİNDE BUDAMA

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/KAHRAMANMARAŞ

Giriş

Diğer meyve türlerinde olduğu gibi
zeytin yetiştiriciliğinde de bol miktarda ve kaliteli ürün elde edebilmek
için bir dizi işlemler yapmak gerekir.
Ağaç yaşam ömrü çok uzun olan zeytin, budamayla hem kendini yeniler
(gençleşmiş), hem de kaliteli ve bol
ürün verir. Zeytin ağaçlarında budama
iki yılda bir yapılması yeterlidir. Soğuk
ve don tehlikesi yoksa aralık ayından
itibaren, soğuk ve don tehlikesi varsa
soğuklar geçtikten sonra mart ve nisan aylarında, don tehlikesi varsa don
tehlikesi geçtikten sonra yapılmalıdır.

Zeytin ağaçlarında uygulanan bu- MAHSUL BUDAMASI
Ağaçların yüksek düzeyde
dama yöntemleri ;
1-Şekil Budaması.2-Mahsül Budaması 3-Gençleştirme ve Yenileme Budamaları gibi üç ana başlık altında toplanmıştır.

ZEYTİN AĞACINDA ŞEKİL BUDAMASI

Şekil budamasının amacı; ağacın vejatatif aksamını ve tüm mahsul dönemi
içerisinde ürüne destek sağlayacak iskeleti veya çatıyı meydana getirmektir.
Fidanlar toprağa dikildikten sonra ilk
iki yıl budama yapmamak gerekir ancak topraktan itibaren 40 -50 cm deki
sürgünlerde uç alma yapılmalı bu tip
kesimler yaz aylarında yapılmalıdır.
İleride çıkarılması düşünülen kuvvetli dalların uçları alınarak gelişmeleri
zayıflatılmalı, ağaç üzerinde kaldıkları
zaman zarfında yaprak aktivitelerinden faydalanılmalıdır.
İlk iki yıl geçtikten sonra ilk şekil
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budaması yapılmalıdır. Ağaç amaca uygun olarak tek gövdeli 0.6-1 m
yükseklikteki gövdeden 15-20 cm
aralıklarla düzgün dağılım gösteren
üç veya dört ana dal bırakılarak şekillendirilmelidir. Gençlik döneminde
sert budamalardan kaçınmak gerekir
aksi taktirde ürünsüz geçen dönemi
uzatmış oluruz. Ağaçlara yapay şekil
vermek oldukça zor ve zahmetlidir ve
ağaçta kalıcı verim düşüklüğüne sebep olur. Bu nedenle zeytin ağaçlarına
tabi eğilimlerine uygun bir şekil vermek gerekir.

yaprak/
odun oranına sahip olduğu bu verimlilik periyodu boyunca budama işlemi
taç içerisindeki ışıklanmayı arttırmaya
yönelik olmalıdır. Bu dönemde gerçekleştirilen budamalar ağacın verimli periyodunu maksimum oranda uzatmayı amaçlamaktadır. Bu safhanın
sonunda ağaçlar gençleştirilmelidir. 
Güneşin gövdeyi ve ana dalları doğrudan etkilemesi bu kısımların yanmasına ve erken yaşlanmaya neden olur.
Ama ağacın yapraklarının iyi ışıklanması da oldukça önemlidir. Bu nedenle güneş ışınlarından yararlanmayı en
yüksek düzeye çıkarmak gerekir.
Budayıcının bilgisizliği yada dikkatsizliği nedeniyle ağaçların optimum taç
hacmi aşıldığı taktirde (Büyük hacimli ağaçlar) ciddi dengesizlikler ortaya
çıkarak, yaprak/odun oranındaki hızlı
ve kademeli bir düşüşe bağlı olarak,
alternans (Peryodisite) artar.

BUDAMA
Bahçenin ortalama ürün miktarı azalır,
zeytin dane kalitesi ve yağ randımanı
düşer ve ağaçların hiç ürün vermemesi gibi durumlar ortaya çıkabilecektir.
Budayıcı ağaçtaki yaprak/odun oranı
dengesini her zaman düşünmeli ve
ağacın üzerinde ağacın besleyebileceği, kuraklıktan etkilenmeyeceği kadar
yapraklı dal bırakmalıdır.
Mahsul budamasında, bitki özsuyunun
büyük bir kısmını kullanan ve üzerinde
bulundukları dala hakim olma eğilimi
gösteren büyük obur dallar çıkarılmalıdır. Ağacın iskeletini oluşturan odun
kısmını gölgeleme amacıyla tacın iç
kısmındaki daha az güçlü sürgünlerin
bir kısmını muhafaza etme şeklinde
yapılması gerekir. Hasat, toprak işleme gibi kültürel işlemleri engelleyici
olan fazla alçak dallarında çıkarılması
uygundur.
İnce dalların aşırı seyreltilmesinden
kaçınılmalıdır. Çünkü bu durum yaprak/odun oranında düşmeye neden
olacak, buna bağlı olarak güneş ışığından yararlanma azalacak, ağaçta dengesizlikler ve ürün miktarında
azalmalar ortaya çıkacaktır.
Ürünün sofralık olarak değerlendirileceği zeytinliklerde, meyve iriliği şüphesiz en önemli faktördür. Dane iriliği
belirlenen limitlerdeki boyutlara ulaşmazlarsa fazla miktarda ürün elde
edilmesi pek yararlı olmayacaktır. Bu
nedenle her yıl budama yapılabilir.
Yağlık zeytinlerde de uygun ölçülerde
dane elde edilmesi önem taşır, danenin irileşmesi yağ oranının artmasına

yol açar. Sonuçta ağaç başına, az sayıda ve iri danelerden yüksek miktarda
yağ elde edilir ve ağacın fazla yorulmamasını sağlar ve aynı zamanda da
alternansı düşürür.
Budamadan sonra kesim yerleri katran, aşı macunu vb. maddelerle kapatılmalı, güneşe maruz kalan gövde ve
ana dallara zarar görmemesi için kireç
sürülmelidir. Budama işlemi bittikten
sonra ağaçlara erken budamada bordo bulamacı ve geç budamalarda ise
bakırlı ilaçlarla ilaçlama yapılmalıdır.

GENÇLEŞTİRME (YENİLEME) BUDAMALARI

1-Tacın tamamen yenilenmesi ( Tabladan Kabaklama )
2-Çeşit değiştirme ile birlikte gençleştirme budaması
3-Büyük hacimli ağaçların gençleştirilmesi
4-Dipten gençleştirme veya yumrulu
kök yardımıyla yenileme budamaları
şeklinde yapılmaktadır.
Zeytin ağaçları yaşlandıkça odun aksamı artar, bunun sonucunda budama işlemleri gerektiği gibi yapılsa bile
yaprak/odun oranında azalma görülür.
Ağaçlarda alternans artar, ürün kalitesi bozulur ve ortalama ürün miktarı
düşer. Verimsiz ve yaşlanmış ağaçlarda sert budama yapılarak gençleştirilmesi gerekir. Bu budama şeklinin de
kademeli şekilde yapılması uygundur.
(Şekil 1).

kü bu durumda dallar ışıklanma için
birbiriyle rekabete girerler ve sonuçta
odun yüklü ağaçlar ortaya çıkar. Gövdeden alınan bilezikler odun yüklü
ağacın sert budamaya gerek duymadan gençleştirilmesini kolaylaştırır.
Bilezik alındıktan belli bir gelişme
süresi sonunda büyük dalların çıkarılmasına olanak sağlayacak yeni
sürgün oluşumuna olanak vermiştir.
Gençleştirmede tırnaklı kesimlerden
kaçınılmalıdır. Çünkü zamanla gövdenin bozulmasına canlılık ve verimliliğin kaybına yol açar. Her şeyden önce
büyüme ve meyve oluşumunu dengelemek gerekir, sadece o yılın ürününe
önem vermek değil aynı zamanda o
yılın sürgünü ile gelecek yılın ürününü
hazırlamak gerekir.
KAYNAKLAR
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Müdürlüğü Bornova/İZMİR.
2- Doğu Akdeniz Zeytin Birliği Web sayfası
yayını.
3- Çetin, H., Erkal, S. ve Osmanlıoğlu, E.,
1984. Zeytinciliğin Ekonomik ve Teknolojik
Sorunları Üzerinde Bir İnceleme. Atatürk
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü. Yalova.
6-Lavee, S., 1999. Zeytinin Biyoloji ve Fizyolojisi. Dünya Zeytin Ansiklopedisi (Türkçe Baskısı), Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Yayını, Madrid, İspanya.
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ZEYTİN BAHCELERİNDE
Mehmet Fatih KAYTANCI
Ziraat Mühendisi
Dünya genelindeki zeytin yetiştiriciliğinin %98’lik kısmı Akdeniz havzasında yapılmaktadır. Yaklaşık 9,2 milyon
hektar alanda, 17 milyon ton dane zeytin üretilmekte, bunun 2.088 milyon
tonu sofralık olarak işlenmekte, geri
kalanı ise yağlığa ayrılarak, ortalama
2.5-3 Milyon ton zeytinyağı elde edilmektedir.
2009 - 2010 yıllarında ülkemizdeki
zeytin ağacı sayısı 157.155.819 adet,
dane üretimi 1.415.000 ton, sofralık
zeytin üretim 390 bin ton ve zeytinyağı üretimi 169 bin ton olarak belirlenmiştir (UZZK 2010).
Türkiye’deki zeytinlik alanların %81’i
meyilli ve yamaç, %19’u ise düz arazilerde yer almaktadır.

1. SOFRALIK ZEYTİNLERDE HASAT ZAMANI
Yeşil Sofralık Zeytinlerde Hasat
Zamanı

Danenin rengi yaprak yeşilinden sarımsı renge dönmeye başladığı zaman
hasada başlanır. Meyve kabuğunda
menekşe kırmızısı renk görülmeye
başlandığında ise hasat tamamlanır.

Siyah Sofralık Zeytinlerde Hasat
Zamanı

Hasada daneler pembe ve koyu siyah
renk aldığı zaman başlanır. Donlar ve
aşırı olgunlaşma nedeniyle, meyve eti
sertliğini kaybetmeden, yumuşamaya
dönmeden önce hasadın tamamlanması gerekir.

2. YAĞLIK ZEYTİNLERDE HASAT
ZAMANI
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Sarı pembe dönemden itibaren yağlık

zeytinlerin hasadı yapılabilir.
Hasadı aşırı geciktirmek
Yağ kalitesini düşürür
Ağacı yorar
Gelecek yılın verimini azaltır.

ZEYTİN HASAT YÖNTEMLERİ
1. Geleneksel Hasat Yöntemleri
1.1. Yerden Toplama

 u yöntemle toplanan zeytinlerin hem
B
sofralık hem de yağlık değerleri düşüktür.
Yağlık olarak işlendiğinde yere düşerken oluşan yara bere ve çizikler yağın
kalitesini düşürmektedir. Zeytin danelerinin toprağa temas etmesi zeytinyağının doğal tadını kaybettirir.

1.2. Doğrudan Ağaç Üzerinde
Toplama

Kalite açısından en iyi toplama şeklidir. Elle toplanan zeytinler hem sofralık, hem de yağlık olarak kalite özelliklerini korur.

1.3.Sırıkla Silkerek Toplama

 u yöntemde, olgunlaşan zeytinler sıB
rıklar vasıtasıyla çırpılarak dökülür ve
toplanır.
Çevremizde görülen en yaygın hasat yöntemidir. Fakat hasat sırasında
meyvenin ve ağacın göreceği zarardan
dolayı tavsiye edilmemektedir.

Sırıkla Hasadın Olumsuz Yönleri

Sırık ile yapılan hasat sürgün ve dalların kırılmasına neden olur periyodisite
(bir yıl ürün verip bir yıl ürün vermemesi) arttırır. Vurmayla oluşan yaralar
nedeniyle hastalıkların oluşumuna ve
yayılmasına neden olur.

GELENEKSEL HASAT YÖNTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

1.Meyvedeki Zararı
Hasat sırasında vurma, çarpma ve
darbelerden dolayı meyvede yaralanmalar ve kayıplar oluşur.
2.Dal ve Yapraklardaki Zararı
Özellikle sırık ile hasatta dal filiz ve
gözlerde meydana gelen hasarlar ile
bir sonraki yılın verimi negatif yönde
etkiler. Periyodisite daha sert bir şekilde görülür.
Çeşitli hastalıklar bir ağaçtan diğerine
bulaşır.
3.Yüksek Maliyet
Kısa bir zaman dilimine sıkıştırılması
gereken yoğun işçilik faaliyetlerinin
hem maliyeti yüksek olmakta, hem de
işgücü temini zorlaşmaktadır. Doğası
gereği zeytin hasadının sınırlı bir zaman dilimi içerisinde yapılması gerekir. Hasat dönemindeki yoğunluk nedeni ile işgücü temini zorlaşmakta ve
maliyeti yükseltmektedir.
Geleneksel hasat yöntemlerindeki
Yüksek maliyet nedeniyle
Makineli hasat yöntemleri geliştirilmiştir.
ZEYTİN HASADININ MEKANİZASYONU
BASİT MAKİNELER
Elde ve sırtta taşınabilir dal sarsıcılar
ve sürgün sıyırıcılar olarak bilinirler
BÜYÜK MAKİNELER
1. Traktöre Takılır Tipte Gövde ve Ana
Dal Sarsıcılar
2. Traktöre Takılır Tipte Tam Teçhizatlı Sarsıcılar.
TAM TECHİZATLI HASAT MAKİNELERİ
Tam teçhizatlı hasat makinesinin her
türlü aksamı bir kişi tarafından yönetilir.

Büyük ve düz alanlarda oldukça uygundur.
Zeytin bahçesi makineli hasada uygun
dikilerek, Makineli hasada uygun şekil
verilmelidir.
3. ERKEN HASAT
Erken hasat yağ kalitesi ve karlılığı
için önerilir.
Erken Hasadın Faydaları
Elde edilen yağlar, düşük asitlikte,
daha aromatik duyusal özellikleri bakımından kaliteli ve kusursuz olur.
Daneler fazla zedelenmeden toplanabildiği için, zeytin danesi içindeki mevcut yağ kolayca bozulmaz.
Olgun bir zeytine göre meyve etinin
sert olması nedeniyle dış etkenlere
karşı daha dayanıklıdır.
Tanelerin dolu, rüzgar, fırtına gibi iklim koşullarından etkilenmesi önlenmiş olur.
Ağaca daha uzun bir dinlenme zamanı
bırakıldığı için sonraki ürün döneminde daha bol ürün elde edilir.
Bordo bulamacı atımı ve budama için
daha fazla zaman ayrılmış olunur. Yağ
korunarak depolama süresini uzatılır.
Çeşide ve olgunluğa bağlı olarak daha
yeşil ve acıdır.En kıymetli yağ erken
hasattan elde edilen yağdır
HASAT EDİLEN ZEYTİNLERİN TAŞINMASI
İyi ve kaliteli yağ elde etmek için hasat
edilen zeytin meyvelerinin mümkün
olan en kısa zamanda (en geç 24 saat)
işleme tesislerinde işlenmesidir.
Doğru Taşıma
Sofralık zeytinlerin 20 kg’lık delikli
kasa ile yağlık zeytinlerin ise 25 kg’lık
delikli kasa ile taşınmalıdır.

ZEYTİN BAHCELERİNDE HASAT

HASAT
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ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, zeytin (Olea europeae L.)
ağacının olgun meyvelerinden hiçbir
kimyasal işlem uygulanmadan mekanik yolla elde edilen, oda sıcaklığında sıvı olan berrak yeşilden sarıya değişen renkte kendine özgü tat
ve kokuda doğal olarak tüketilebilen
önemli bir bitkisel kaynaklı yağdır.
Çözgen kullanılarak ekstrakte edilen ve reesterifikasyon işlemi görmüş (natürel trigliserit yapısı değiştirilmiş) yağlar ve diğer cins yağlarla
karıştırılmış olanlar bu tanımın dışındadır.

Skualen (Hidrokarbon)

Metabolik öneme sahip olan bu bileşik
zeytinyağında yüksek oranda mevcuttur.

rak ve iklim şartları ile meyvenin olgunlaşmasına ve proses şartlarına
bağlıdır.

Takoferoller

Fenolik Bileşenler

Zeytinyağı; alfa, beta, teta tokoferolleri içermekte ancak bunlar arasında en büyük yüzdeyi (%88) alfa
tokoferol oluşturmaktadır. Zeytinyağındaki tokoferol miktarı sadece
zeytinde bulunmasına bağlı olmayıp
taşıma depolama ve proses şartlarına göre değişim göstermektedir.

Steroller

Zeytinyağının Yapısını Oluşturan Fitosteroller olarak da adlandırılan
bitki sterolleri lipidlerin sabunlaşTemel Bileşenler ve Özellikleri
masıyan fraksiyonunun büyük bir
Oleik Asit

Zeytinyağı yüksek oranda tekli doymamış oleik asit içermektedir. Oleik
asit düşük yoğunluklu lipoproteinler (LDL)- kolesterolün düşmesine
ve yüksek yoğunluklu lipoproteinler
(HDL)- kolesterolün yükelmesine
sebep olmasından dolayı diyetlerde
büyük önem kazanmaktadır.

Abidin Tatlı
Zeytindostu Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı

kısmını oluşturur. Sitosterol ve stigmasterol ham zeytinyağında en fazla
bulunan fitosterollerdir.

Pigmentler

Zeytinyağının rengi klorofil ve feofitinin bulunması ile ilişkilidir. Karotenoidler de zeytinyağının renginden
sorumlu bir diğer bileşendir. Renk
veren bu maddelerin bulunması top-

Zeytin basit ve kompleks fenolik bileşenleri içermeketedir. Bu bileşenlerin çoğu yağa geçmekte ve oksijen
dayanıklılığını artıtdığı gibi tadını da
etkilemektedir. Hidroksitirosol tirosol ve bazı fenolik asitler zeytinyağında bulunmaktadır. Zeytinyağında
mevcut bu fenolik maddelerin miktarı ve kompozisyonu zeytin ağaçlarının yetiştiği alanın yüksekliğine
hasat zamanına ve proses şartlarına
bağlıdır.

Aroma Bileşenler

Zeytinyağının temel duyusal özelliğini aroma ve tat oluşturmaktadır.
Bu duyusal özelliği veren bir grup
aroma bileşenleridir. Ve zeytin meyvesinde bu bileşenlerin oluşumu bir
dizi enzimatik reaksiyonla gerçekleşmektedir.

ZEYTİNDE VERTİCİLLİUM
SOLGUNLUĞU
Levent BULAT
Ziraat Yüksek Mühendisi

Verticillium dahiae toprak kökenli bir
fungustur. Zeytin dahil bir çok kültür
bitkisinde hastalık oluşturan en önemli etmenlerden biridir. Hastalık zeytin ağaçlarında verim düşüklüğüne ve
ağaçların ölümüne neden olmaktadır.
Hastalık etmeni ölmüş bitki dokularında oluşturduğu yapılarla toprakta
yaşar. Toprak bir kez bu etmenle bulaştıktan sonra en az 10 yıl bu hastalık
etmeni ile bulaşık kalır.Hastalık etmeni
düşük sıcaklıklarda topraktaki yaşamını sürdürse de 25-28 derece sıcaklıkta
daha iyi gelişmektedir.
Hastalık daha çok taban arazilerde ,önceki yıllarda pamuk ve sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı yerlerde kurulan zeytin
bahçelerinde görülmektedir.Hastalığın
şiddeti zeytin çeşitine ,ağaçların yaşına,hastalık etmeninin topraktaki miktarına ve çevre faktörlerine bağlıdır.
Hastalığın zeytin bahçelerinde yayılması genelde sulama ve toprak işlemesi
ile toprağın taşınması şeklinde gerçekleşir.Hastalığın ‘Akut solgunluk ‘ ve
‘Kronik solgunluk ‘ olmak üzere 2 tip
belirtisi vardır;
Akut solgunluk:
Bu durum kış sonundan erken ilkbahara kadar görülür.Sürgün ve dallar
aniden kurur.Bu belirtiler ağacın tek bir
yönünde veya daha çok yönünde olabilir. Kabuk dokusunun rengi ana daldan
başlayarak morumsu menekşe rengine
döner.Böyle bir dalın kabuğunun altından boyuna kesitler alındığında ksilemin koyu kestane rengine dönüştüğü
görülür.Hastalıklı ağaçların sürgün ve
dalları kuruyarak ölür.
Kronik solgunluk:
Solgunluk belirtisi ilkbaharda görülmeye başlar.Genellikle çiçeklerdeki

hastalık belirtileri yaprak belirtileri
görülmeden ortaya çıkar.Mumyalaşan
çiçek tomurcukları nekroze olur ve
ağaçta asılı kalır.Kronik solgunluk olan
ağaçlarda iyileşme görülebilir.
Mücadelesi:
Kültürel Önlemler: A-Sağlıklı üretim
materyali ve fidan kullanılmalıdır.
b-Daha önceden hastalığın görülmediği
yerlerde zeytinlik tesis edilmelidir.
c-Toprak işlemesi kökler zarar görmeyecek şekilde yüzeysel ve ağacın taç izdüşümüne girmeden yapılmalıdır.
d-Gübreleme yaprak ve toprak analiz
sonuçlarına göre yapılmalıdır.Özellikle
zeytin ağaçlarının hastalığa duyarlılıklarını önlemek amacıyla hızlı gelişimi
sağlayan aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınılmalıdır.
e-Aşırı sulama ve salma sulamadan kaçınılmalı ve damla sulama yapılmalıdır.
f-Yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır.
g-Solgunluk ve kuruma belirtilerinin
görüldüğü hastalıklı sürgün ve dallar
sağlam kısımdan itibren budanmalı ve
bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Yere dökülen hastalıklı yapraklar enfeksiyon
kaynağı oluşturacağından, yapraklar
dökülmeden önce budama tamamlanmalıdır.
h-Hastalığın bulaşma ve taşınma riskini
azaltmak amacıyla budama aletleri %
10 luk çamaşır suyu (sodyum hipoklorit
)ile dezenfekte edilmelidir.
ı- Kültürel tedbirlerin yanı sıra hastalık etmeninin topraktaki yoğunluğunu
azaltmak için 6-8 hafalık solarizasyon
uygulanabilir.

ZEYTİNDE VERTİCİLLİUM
SOLGUNLUĞU

Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / Kahramanmaraş

Kaynak
Yayçep/Tagem Zeytin Entegre Mücadelesi

47

KADIN ÇİFTÇİLERE ZEYTİN
YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BUDAMA
KURSU AÇILDI

KADIN ÇİFTÇİLERE ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ
ve BUDAMA KURSU AÇILDI

Tarımsal Eğitimler Köylerde Kadınların
Ayağına Götürülüyor
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Hedef hızla gelişen tarım teknolojilerine ayak uydurmak, iyi tarım uygulamalarını çiftçilere öğretmek, Kahramanmaraş’ta tarımsal üretimde
verim ve kaliteyi arttırmak.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü, Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğü, Suzan ve
Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde Onikişubat İlçesi
Önsen Kasabasında açılan kursda İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanlarından Ziraat
Mühendisi Sefair BAĞCI tarafından
kursiyerlere zeytin yetiştiriciliği,
gübreleme, budama, zirai mücadele
gibi birçok konuda bilgi verildi.
Kursiyer çiftçilerden Huri ALTUN
daha önce zeytin yetiştiriciliği konusunda fazla bilgiye sahip değildik bu
kurs sayesinde zeytin yetiştiriciliği ile
ilgili birçok konuda bilgi öğrendik,
zeytin budama tekniklerini de öğrendiklerini söyleyen ALTUN bundan
sonra zeytin budamasını sadece erkekler değil bayanlarda yapabileceklerdir dedi.
Diğer kursiyer Rabia TEMİZTÜRK ise
zeytin budama kursunun beldelerinde bir ilk olduğunu söyleyerek, kurs
da öğrendikleri bilgileri kendi zeytin
ağaçlarında uygulayacaklarını belirterek kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Dört gün süren kurs sonunda yapılan
sınavda başarı gösterenlere ilerleyen
tarihlerde sertifikaları verilecek.

Önsen Kasabasında gerçekleştirilen
ve dört gün süren kurs da 18-40 yaş
arası genç çiftçilerden oluşan kursiyerlerin tamamının bayan olması
dikkatleri çekti.

ZEYTİNDE MAKİNELİ HASADIN
YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN HASAD
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sır Barajı Zeytin Havzası Projesi
kapsamında, çiftçilerimizin zeytin tarımında modern tarım sistemlerini kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile
zeytinde makineli hasat etkinliği gerçekleştirildi.
Yapılan etkinlikte bir ağaçta elle hasat
yapılırken diğerinde ise makine ile hasat yapılarak iki hasat şekli arasındaki
fark zeytin üreticilerine gösterildi.
Etkinlikte konuşan İl Müdürü İhsan
EMİRALİOĞLU ‘ Kahramanmaraş ta
son yıllarda artan zeytin potansiyeline dikkat çekerek bu gün itibari ile Sır
Barajı Zeytin Havzasındaki zeytin ağacı varlığının 600.000 civarında olduğu
tahmin edilmekte olup önümüzdeki
süreç içerisinde Valiliğimizin destekleri ile en az 1.000.000 zeytin ağacı varlığı
ve 35.000 dekar üretim alanı ile fiilen
Sır Barajı Zeytin havzasının oluşmasını hedeflemekteyiz. Zeytin havzası
oluşturulması çalışmalarının yanı sıra,
modern tarım sistemlerinin kullanımın
yaygınlaştırılmasını da hedeflerimiz
arasında.Bu nedenle hasat mekanizasyonu konusunda çiftçilerimizin bilgilendirilmesi ve tecrübe edinmelerini
sağlamak üzere böyle bir tarla günü
düzenleme ihtiyacı duyduk dedi. Makineli hasadın önemine de vurgu yapan
EMİRALİOĞLU ‘Makineli hasad ile, elle
hasada göre en az 4-5 kat daha hızlı hasat yapılabilir, hasat edilen ürün daha
kaliteli olup daha az zedelenir, ağaçlara zarar vermediği için bir yıl sonraki
ürün miktarının artmasına önemli ölçüde yarar sağlamaktadır diyerek,Kah-

ramanmaraş ı Ülkemizin önemli zeytin
havzalarından birisi yapana kadar çalışmalarımız devam edecektir, dedi...
Zeytin üreticilerinin ilgi ve beğeni ile izlediği hasat etkinliğine çok sayıda çiftçi
ve davetli katıldı.

ZEYTİNDE MAKİNELİ HASADIN
YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN HASAD
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Zeytin tarımında modern tarım sistemlerinin kullanımının
yaygınlaştırılması için çalışmalar devam ediyor
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KAHRAMANMARAŞ’IN ZEYTİN DEDESİ
Kahramanmaraşlı zeytin dostu
Abdullah VAKKASOĞLU’ nun yarım asırlık zeytin sevgisi

İlerleyen yaşına rağmen büyük bir zevk
ve heyecanla zeytin bahçesinde çalışan,
her zeytin ağacını çocuğu gibi seven bir
zeytin dostu: Kahramanmaraş’ın Zeytin
Dedesi Abdullah VAKKASOĞLU
Yıllarını zeytin yetiştiriciliğine veren
Abdullah Amca artık zeytinle iç içe olmuş.20 dekarlık arazisinde 14 çeşit
zeytin yetiştiren Abdullah VAKKASOĞLU, bu güne kadar bir araştırmacı gibi
çalışarak zeytin çeşitlerinin çeşit özelliklerini, meyve yapısını, verim durumunu ve ilimize uygun olup olmadığını
tespit etmiş.
En büyük hayalinin Kahramanmaraş’ı
zeytin üretim merkezi olarak görmek
olduğunu söyleyen VAKKASOĞLU, tüm
50

zeytin dostlarını bahçesine davet ediyor.
Toprağa olan sevgisi nedeni ile tüm
zamanını zeytin bahçesinde geçiren
VAKKASOĞLU insanlığa hizmet etmek
amacı ile bir çok zahmetlere rağmen
14 çeşit zeytin fidanı getirerek bahçesine dikmiş ve aşılamış.
Zeytinle ilgili birçok ili de gezen VAKKASOĞLU zeytin tarımında Türkiyenin
Dünya lideri olmasını kendisine hedef
seçmiş.
Zeytin bahçesine damla sulama döşeyerek, modern tarım sistemlerini de
kullanmaya başlayan Abdullah VAKKASOĞLU’ nun dinamizmi ve çalışma
azminin yeni yetişen genç nesile örnek
olması dileklerimizle.

ZEYTİN ÇEŞİT DEMONSTRASYONLARI

İl Müdürlüğümüzce 2010 yılında İlimizde zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yağlık çeşit seçimindeki
kargaşaya son vermek üzere İlimiz
ekolojisinde yetiştiriciliğinin uygun
olduğu düşünülen 5 zeytin çeşidi (

Gemlik, Ayvalık, Kilis yağlık, Nizip
yağlık ve Saurani) ile 10 ayrı lokasyonda toplam 50 dekar alanda demonstrasyon alanı oluşturulmuştur.
2012 yılı itibariyle kısmi verimlilik
başlamış olup, önümüzdeki 2-3 yıl-

lık süreçte çeşitlerin ayrı ekolojideki
(kıraç, sulu, susuz. damla sulamalı,
baraj havzası gibi) gerçek performansları netleşecek ve çiftçilerimize çeşit seçimi konusunda aydınlatacaktır.
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ZEYTİNYAĞI VE BESLENME
Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir
parçası olan zeytinyağını özel kılan yapısında bulunan bulunan tekli doymamış yağ asitleri, E vitamini ve fenolik
bileşenlerdir. Tekli doymamış yağ asiti
içeriği yüksek olan yağlar, sağlıklı beslenme için en çok tercih edilen yağlardır, çünkü bir yandan kötü kolesterolü
(LDL) düşürürken diğer yandan da iyi
(HDL) kolesterolü yükseltirler. E vitamini ve fenolik bileşenler ise çok güçlü antioksidan özelliklere sahiptirler.
Zeytinyağı, insan vücudu için gerekli olan “E Vitamini” kaynağı ve meyve
suyu gibi natürel tüketilebilen tek yağ
olma özelliği ile kendine has renk,
koku, tat ve aromasıyla beslenmede
çok önemli bir konuma sahiptir.
Zeytinyağının düzenli olarak tüketil-

mesi halinde başta “kanser” olmak
üzere şeker ve tansiyon gibi bazı hastalık riskini azalttığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, sindirim sistemi, kemik yapısı,
beyin ve sinir dokuları üzerinde çok
önemli fonksiyonları bulunmaktadır.

Zeytinyağı, Kalp-damar hastalıklarında temel risk faktörü olan kolesterolün, damar tıkanıklığına yol açan
“LDL” bileşenini azaltıcı rol oynarken,
yararlı ve koruyucu olan “HDL” bileşenini değiştirmez. Bu özelliği ile kalp
sağlığı açısından en uygun yağdır. Zeytinyağı, kan hücrelerinin kümeleşmesinde rol oynayan faktörlere karşı etki
göstererek kan damarlarında pıhtılaşma “risk”ini azaltmaktadır.
Zeytinyağı, sıcak ve soğuk tüketildiğinde
mide asitliğini azaltarak gastrit veya

düodenal ülserlere karşı koruyucu bir
rol oynamaktadır.
Zeytinyağı, Safra salgısını canlandırıcı,
safra kompozisyonunu düzenleyici ve
safra kesesinin boşalmasını sağlayıcı özellikleri ile safra taşı oluşumunu
azaltmakta ve taşların erimesine yardımcı olmaktadır.
Zeytinyağı, Bağırsaklar tarafından en
iyi emilen yağdır ve bağırsaklardan
geçişi düzenleyici özelliği vardır. Tüm
yağlar arasında en dengeli kimyasal
pozisyona sahip olduğundan kemik
mineralizasyonunun iyileşmesini sağlamakta ve normal kemik gelişimine
yardımcı olmaktadır.
Kaynak
www.abidintatalı.com.tr

ZEYTİN AĞAÇLARININ
PEYZAJ’DA KULLANIMI
Zeytin ağacı, yaklaşık 40000 yıl öncesine
dayanan birçok efsaneye konu olmuş
kutsal bir ağaçtır. Dünya üzerinde yetişen ve yetişmekte olan bütün ağaçların
ilki olduğu söylenmektedir. Ülkemizin en
eski kültür bitkisi olarakta bilinen zeytin,
Güney Doğu Anadolu’dan önceleri Batı
Anadolu’ya ve oradan da Ege adaları
yolu ile Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya’ya kadar uzanmıştır. Zeytin, 20-29
cinse sahip Oleaceae familyasından bir
bitkidir. Familyanın Olea cinsi çeşitli tür
ve alt türleri içermektedir. Olea cinsine
giren türlerin çoğu tropik bitki türleridir.
Bunların çoğu çalı ve ağaç formundadır.
Sahip olduğu formu sayesinde de peyzaj tasarım projelerinde birçok amaçlı
kullanılmaktadır. Zeytin ağacı, biyolojik
özellikleri olarak gövdenin şekli, her
bir ana dalın gelişmesine göre dinamik
bir şekilde değişmektedir. Özellikle ağaç
yaşlandıkça gövdesindeki kıvrımlar ve
çıkıntılar belirmektedir. Zaman içinde
ki bu oluşumlar peyzaj tasarım projelerinde kullanılan canlı materyaller içinde
etkin rol almaktadır. Kökleri saçak kök
olup toprağın hemen altında bulunurlar.
Yaprakları ise sivrice olup dile benzerler
ve her dem yeşildirler. Yaprakların üst
kısmı koyu yeşil iken alt kısmı gümüşi
renktedir. Peyzaj çalışmalarının amacı,
insanlar için kentsel ve kırsal alanlarda
kültürel, ekonomik ve estetik yönden
güzel ve verimli bir yaşama ortamı sağlamaktır. Hangi stilde bahçe ya da park
peyzajı yapılırsa yapılsın, şartsız stilin
icaplarına uymak, dikilecek fidanların
hayat tarzlarını bilmek gereklidir. Aksi
hâlde,dikilen fidanlar zamanla yok olmaktadır. Bunun sebebi; bitkilerin hangi çeşit toprağa dikileceğini, nasıl ve ne
zaman sulanacağını, güneş veya gölge-

den hoşlanıp hoşlanmadığını, nerelere
dikilmesi uygun olacağını bilmemektir.
Zeytin ağaçları ise hemen hemen tüm
peyzaj çalışmalarında kullanılabilir bir
geniş yelpazeye sahiptir. Zeytin ağacı
az suya dayanabildiği kadar aşırı sıcaklara da dayanabilen bir bitkidir. Peyzaj
çalışmalarında kullanıma yönelik dayanıklılığı açısından tercih edilebilir. Özellikle refüjlerde, parklar ve bahçeler de
kullanıma uygundur. Çalı formunda ki
zeytin ağaçları genellikle alanda bir yeri
sınırlandırmak veya cephelemek için
kullanılabilir. Ağaç formunda kullanılan
özellikle yaşlı türleri görsel etkisi yüksek olanlarıdır. Kullanıldıkları alanda
doğallığı ön plana çıkaran bir forma sahiptirler. Yaprak formunun ince uzun ve
renginin de koyu yeşil ve gümüşi olması
da soğuk renklerin etkisi olan; uzaktan
bakıldığında alanda bir genişlik, ferahlık
ve esrarengizlik katmaktadır. Genellikle
peyzaj çalışması yapılacak alanlarda alanı geniş göstermek adına kullanılabilir.
Günümüzde küresel ısınmanın yarattığı
kuraklık ile peyzaj çalışmalarında tercih
edilen bitkiler buna bağlı değişmektedir.
Zeytin ağacı dayanıklılığı sayesinde şu
sıralar bir çok peyzaj çalışmalarında ön
sıralara oturmaktadır. Zor iklim şartlarına karşı dayanaklılığı ve sahip olduğu
kendine has doğal bir formu ile refüj ve
göbek çalışmalarında yer alabilmektedir. Geniş bir taca sahip olmadıkları için
genelde gövdesindeki görsel kalite sayesinde park ve bahçelerde etki yaratmak
için kullanılabilmektedir.
Artık günümüzde zeytin ağaçlarının kullanım alanları giderek artmaktadır. Birçok kültürde kutsal görülen bu ağaçları
artık tüm peyzaj çalışmalarında sıkça
rast gelebilmekteyiz.

Zeytin Ağaçlarının
Peyzaj’da Kullanımı

Merve GÖZCÜ / Peyzaj Mimarı
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BİTKİSEL ÜRETİMDE TAHMİN
Sefair BAĞCI
Ziraat Mühendisi

BİTKİSEL ÜRETİMDE TAHMİN VE UYARI

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü / Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü
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Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede ilaçlamanın gerekli
olup olmadığına karar vermek, en
uygun ilaçlama zamanını saptayarak
üreticileri uyarmak ve böylece hastalık ve zararlıların mücadelesinde
para, enerji ve zamandan kazanarak
ekonomik bir üretimin gerçekleşmesi
hedeflenir.
Hastalık ve zararlılara karşı yapılan
mücadelede başarının sağlanması,
her şeyden önce o etmenin biyolojisinin ve bunun bağlı olduğu çevre koşullarının çok iyi bilinmesi ile
mümkündür. Tahmin ve erken uyarı
sistemleri bu amaca hizmet eden,
ilaçların çevreye yaptığı zararı en aza
indirmek amacıyla geliştirilmiş ve
eğitimlerle uygulamaya aktarılmış bir
sistemdir.
Zararlı, konukçu ve çevre koşulları
karşılıklı etkileşim içinde olmaları
nedeniyle, günümüzde birçok zararlı
ve hastalığın mücadelesinde etmenin
biyolojisi ve popülasyon yoğunluğu ile
meteorolojik veriler (Sıcaklık, Orantılı nem, Yağış, Yaprak ıslaklık süresi,
Çiğ v.b.) arasındaki ilişkileri esas alan
“Tahmin ve Uyarı Sistemleri “ geliştirilmiş ve başarıyla uygulanmaktadır.

İlimizde Tahmin ve Erken Uyarı çalışmaları 1984 yılında Göksun ve Afşin
ilçelerinde elmada başlamış ve 2001
yılına kadar mekanik aletler ile yürütülmüştür. 2001 yılında İl Özel İdaresi
kaynakları ile elma üretim potansiyeli ile öne çıkan Göksun İlçemizde
üretimin yoğunlaştığı 7 lokasyondan
oluşan ve radyo frekans dalgaları ile
çalışan Bilgisayarlı Tahmin ve Erken
Uyarı Sistemi kurulmuştur.
Zaman içerisinde Göksun, Pazarcık
ve Andırın İlçe Müdürlüklerimiz üretim potansiyellerine uygun olarak
yerel bazdaki çeşitli hibe ve projelerle maddi kaynak sağlayarak, yeni
teknoloji ve sistemlerle uyumlu olan
ve internet ortamında istasyonlardan
alınan verilerin takip edilebildiği toplam 8 adet istasyonu İlimiz tarımına
kazandırmış ve çiftçilerimize hizmet
verilmektedir.
Tahmin modelleri, ana hastalık, zararlı ve yabancı otların ortaya çıkışını veya populasyon gelişimini tahmin
etmek için geliştirilmiştir.
Doğru, güvenilir ve uygulanabilir
tahmin modelleri entegre mücadele
programları için çok önemlidir.

VE ERKEN UYARI
Tahmin modellerinin geliştirilmesinde
esas alınan unsurlar
1-Konukçu bitkinin biyolojisi:Gelişme dönemleri, yaşı, çiçeklenme durumu gibi,
Ör.Tomurcuklardan henüz patlamış
olan elma yaprakları Karaleke hastalığına çok duyarlıdır ve bu duyarlılık kademeli bir şekilde azalır.
2-Hastalık ve zararlıların biyolojisi ve gelişme dönemleri: Patojen ve zararlının
gelişimine ait özellikler ve değişik dönemlerden elde edilen ipuçları, tahmin
modellerinin ve uyarıların geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.
3-İklim ve diğer çevre faktörleri (Etkili sıcaklık toplamları-günderece) : Sıcaklık,
Orantılı nem, Yağış, Yaprak ıslaklık süresi, Çiğ v.b., hassas olarak ölçülmeli ve
otomatik olarak kaydedilmelidir.
Tüm dünyada tahmin ve uyarı sistemleri, zararlı populasyon yoğunluğunun
değişmesinde etkili olan tüm faktörleri
değerlendirerek, ekonomik eşik düzeyini önceden tahmin etmek, buna göre
ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar vererek en uygun ilaçlama zamanını doğru olarak saptamak ve üreticileri
önceden uyarmak, böylece onları bu zararlıların mücadelesinde para, enerji ve
zaman kaybından kurtarmak amacıyla
geliştirilmiştir.
Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerinin
geliştirilmesinden önce hastalık ve zararlıların mücadelesi genellikle bitkinin
fenolojisi esas alınarak yapılmaktaydı.
Tahmin ve uyarı sistemlerinin uygulanması ile birlikte hastalık ve zararlıların
yoğunluğu, biyolojisi ve bitki fenolojisi

takip edilerek gerektiği zaman ilaçlama
yapılmaktadır.
Böylece önceleri Elma İç Kurdu ve bağ
salkım güvesine karşı 5-6 ‘ yı bulan ilaçlama sayısı ortalama 3’ e düşürülmüş,
bazı yer ve yıllarda 1-2 ilaçlama ile iyi
sonuç alınmaktadır.
Ülkemizde Zirai Mücadele Araştırma
Enstitüleri öncülüğünde hastalık ve zararlı yazılım modelleri geliştirilerek uygulamaya aktarılmış ve Elma İçkurdu,
Elma Karalekesi, Bağlarda Salkım Güvesi ve Bağ Mildiyösü mücadelelerinde
başarılı bir şekilde de kullanılmaktadır.
İlimizde 2014-2015 yıllarında Göksun
başta olmak üzere Afşin, Çağlayancerit
ve Ekinözü İlçelerinde toplam 1650 dekar alanda elmada entegre mücadele
uygulanmaktadır. Bu kapsamda 11 adet
tahmin ve erken uyarı istasyonu kullanılmakta ve Elma İç Kurdu, Elmada
Karaleke ve Külleme hastalıkları ile mücadelede, tahmin ve erken uyarı istasyonlarından alınan uyarılara göre elma
üreticilerimize mesaj sistemi ile ilaçlama önerileri yapılmaktadır.
Bütün böceklerde olduğu gibi Elma içkurdu da belirli bir sıcaklığın üzerinde
gelişmeye başlar ki bu sıcaklığa gelişme eşiği denir. Zararlının çıkışını takip
etmek için elma bahçelerinin güney
doğu yönünde 1 hektara veya 100 ağaca
1 tuzak asılır. ( bir bahçeye en az 2 tuzak
asılmalıdır) .Tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan sonra daha önceden tespit
edilmiş olan gün/dereceye ulaşıldığında
ve diğer gözlemlerle birleştirilerek ilk
ilaçlama önerisi yapılır ve kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate
alınarak ilaçlamalar programlanır.
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İç Kurdu mücadelesinde feromon tuzaklarla birlikte Tahmin ve Erken Uyarı
İstasyonlarından etkili sıcaklık toplamı
takibi yapılarak ilaçlamada selektif ilaçların kullanılması önerilmektedir.
Ana hastalık: Elma Karalekesi hastalığı
(V.inaequalis) ’nın mücadelesinin yönetimi Tahmin ve Uyarı Sistemi’ne göre
yürütülmektedir.
Hastalıkla mücadelede öncelikle kültürel önlem olarak yere düşen karalekeli
yapraklar derin sürüm yapılarak gömülür veya toplanarak yakılır.
İlaçlamalara, ağaçların uygun fenolojik
dönemde olması, askospor uçuşlarının
başlaması ve enfeksiyon periyodunun
oluşması ile başlanır. İkinci ve diğer
ilaçlamalar enfeksiyon periyodunun
oluşması ve önceki ilaçlamalarda kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. İlaçlamalara son vermede
askospor uçuşunun son bulması, ağaçlardaki primer enfeksiyonların durumu
ve enfeksiyon periyodu oluşumu esas
alınacaktır.
Yine İlimizde 2014-2015 yıllarında Pazarcık İlçemizde 500 dekar alanda Entegre
Mücadele Proğramı uygulanmaktadır.
Bu kapsamda Yumaklıcerit ve Taşdemir mahallelerinde kurulu olan 2 adet
Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonundan
faydalanılarak Bağlarda Salkım güvesi ve
Bağ Mildiyösü mücadelelerinde çiftçilerimize ilaçlama önerileri yapılmaktadır.
Bağ salkım güvesi mücadelesinde eşeysel
çekici tuzaklarla birlikte Tahmin ve Erken
Uyarı İstasyonlarından etkili sıcaklık toplamı takibi yapılarak ilaçlamada selektif ilaçların kullanılması önerilmektedir.
2013 yılı rakamlarına göre :Türkiye’ de
47 ilde 274 adet Tahmin ve Erken Uyarı
cihazı ile 1.890.513 dekar alanda Elma
ve Bağ Üreticisine Uyarı ve gözetim hizmetleri götürülmektedir.
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Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı
elma bahçelerinde ve bağlarda ilaçlama
sayıları azalmakta ve %75 oranında ilaç
tasarrufu sağlanmaktadır.
Bu şekilde ilaç ve işçilik masrafları azaltılmakta, ürünün maliyeti düşürülmekte,
daha da önemlisi kimyasal ilaçların insan

ve çevre sağlığı ile doğal denge açısından
olumsuz etkileri en az düzeye indirilmektedir.
Bu çerçevede, Türkiye’ de ulusal bir Entegre mücadele ağı (Network) kurulmuş
ve Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Ulusal
Elektronik Tahmin ve Uyarı Merkezindeki bilgisayara bağlanmıştır.
Kaynaklar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Verileri
Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
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GİDYANIN TARIMSAL AÇIDAN ÖNEMİ
Prof.Dr. Kadir SALTALI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Toprakların sürdürülebilir kullanımı için,
toprak kalitesinin muhafaza edilmesi ya
da iyileştirilmesi gereklidir. Toprak kalitesini artırmanın en önemli unsurlarından birisi de organik madde içerikli kaynakların topraklara uygulanmasıdır. Bu
kaynaklar arasında toprak özelliklerini
koruyacak ve iyileştirebilecek niteliklere sahip bir organik materyal olan gidya
üzerinde son günlerde sıklıkla durulmaktadır. Gidya; yüksek oranda karbon
ve humik asitler içeren kömür düzeyine

ulaşmamış kil ve kireç karışımlı organik
materyaldir. Afşin-Elbistan Kömür Havzasında A ve B santrallerinde tarımsal
amaçla kullanılabilecek gidya rezervinin yaklaşık 1.8 milyar ton olduğu rapor
edilmiştir. 1, 2. Afşin-Elbistan Kömür
Havzasında yeni üretime açılacak alanlar ile bu rakamın 3,5-4 milyar ton olduğu ifade edilmektedir. Havzadan alınan
gidya fotoğrafı ve analiz verileri (Çizelge
1) aşağıda verilmiştir.

Gidya-1;Orijinal Katmandan alınan örnek. Gidya-2; Orijinal Katmandan alınan örnek ( Gri, Bej Gidya).
Gidya-3; Satış (Depo) bölgesinden alınan karışık örnek. OM;Organik Madde. N; Azot

Gidyanın toprak organik maddesi
ve mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkisi

Topraklar canlı varlıklardır ve bir gram
toprakta mikrobiyolojik canlı sayısı
bir milyar civarındadır. Topraklardaki mikrobiyolojik canlılar temel enerji
ve besin kaynakları organik maddedir.
Toprakların organik madde içeriği ne
kadar fazla olursa, toprak o oranda
canlı, dinamik ve kaliteli olur. Kaliteli
topraklarda yetiştirilen bitkilerin verimi
ve kalitesi de yüksek olur. Bu nedenle
toprak organik maddesi toprak kalitesinin en önemli göstergesi değerlendirilir.
Türkiye kurak ve yarı kurak bir iklim
bölgesinde bulunduğundan, genellikle
ülkemizde toprakların organik madde
içeriği (Karadeniz bölgesi hariç) düşüktür. Toprakların organik madde kap58

samının az olması, gübreler ile uygulanan bitki besin maddelerinin bitkiler
tarafından alımının azalmasına neden
olmaktadır. Gidyanın organik madde
içeriği %23-58 arasında değişmektedir. Bu nedenle, gidya organik maddesi
düşük topraklarda organik madde içeriğini arttırmak amacıyla kullanılabilir.
Karaca ve ark. (2006) gidya ve gübre
(NP) uygulamasının toprakların mikrobiyolojik özelliklerinin üzerine etkisi
konusunda yaptıkları inkübasyon denemesinde, gidya ve gübrenin birlikte
verildiği uygulamalarda toprakların organik madde içeriğinin, mikrobiyal biyokitlenin ve enzim aktivitesinin olumlu yönde arttığını rapor etmiştir. Aynı
çalışmada gidya ve gübre uygulaması
ile üreaz, fosfataz, ß-glukosidaz enzim
aktivitelerinin arttığı, bu artışların toprak kalitesini olumlu yönde etkilediği
bildirilmiştir.

VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Toprakların organik madde kapsamının az, kireç içeriği ve pH’nın yüksek
olduğu topraklarda gübreler ile uygulanan bitki besin maddeleri, genellikle bitkiler tarafından alınamaz konuma dönüşür. Bitki besin alımındaki
bu olumsuz koşullar, ancak topraklara organik materyallerin uygulanması ve toprak pH’nın düşürülmesi ile
mümkündür. Organik maddece fakir,
yüksek pH’ya sahip, kireçli topraklarda bitki besin maddelerinin bitkiler tarafından alımı sınırlanmaktadır.
Topraklara gidya uygulaması ile topraklarda biyokimyasal reaksiyonların
arttığı ve topraklarda alınamaz konumda olan bitki besin maddelerinin,
bitki kökleri tarafından alınabilir hale
geldiği rapor edilmiştir. Aynı zamanda gidyanın topraklarda ayrışması sırasında ortaya çıkan organik bileşiklerin, bitki besin maddelerinin toprak
bileşenleri tarafından sıkı bir şekilde
bağlanmasını engellediği ve gübreler
ile topraklara uygulanan besin maddelerinin bitkiler tarafından alımını
artırdığı belirlenmiştir.
Bu konuda yapılan bir çalışmada,
topraktaki Zn eksikliğinin veya B toksisitesinin bitkisel verim üzerindeki
olumsuz etkisinin en önemli nedenlerinden birisinin topraklardaki yetersiz
organik madde olduğu bildirilmiştir.
Toprağa gidya uygulanması bir yandan bitkisel verimi arttırmakta bir
yandan da bitkinin Zn ve B beslenme
statüsünü iyileştirmektedir. Gidya
ile birlikte fosfor ve çinko uygulama-

larının bitkinin kuru ağırlık, P ve Zn
üzerine olan etkilerinin araştırıldığı
çalışmada, gidyanın fosfor ve çinko
ile birlikte uygulanmasının bitki gelişimini teşvik ettiği ve bitkinin fosfor
ve çinko alımını arttırdığı rapor edilmiştir.

Gidyanın toprakların fiziksel
özelliklerini üzerine etkisi

Topraklar verimlilik kapasitesini
uygun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile yansıtırlar.
Toprakların fiziksel özellikleri toprağın
havalanması, suyun toprağa girmesi, toprağın su tutması, suyun toprak içerisinde hareketi vb konuları
kapsamaktadır. Toprakların fiziksel
özelliklerini iyileştirmek için genellikle organik orijinli materyallerin
kullanılması önerilmektedir. Bu bağlamda, organik madde içeriği yüksek
gidya’nın toprağın fiziksel özellikleri
iyileştirmede kullanımı mümkündür.
Gidya uygulaması ile toprağın organik
madde içeriğinin arttığı, toprakların
su tutma ve iletkenlik kapasitelerinin
yükseldiği, agregat stabilitesini iyileştirdiği, tarım makinelerine sürüm
kolaylığı sağladığı yani toprağın fiziksel özelliklerini geliştirdiği bildirilmiştir. Özellikle kurak-yarıkurak bölgelerde organik madde ve nem içeriği
düşük topraklarında gidya benzeri
materyallerin kullanılması, bitki yetiştiriciliğinde önemli kazanımlar
sağlar. Bu bakımdan topraklara gidya
uygulamasının toprakların su tutma
kapasiteleri, yarayışlı su miktarlarını
yükselttiği rapor edilmiştir.

GİDYANIN TARIMSAL AÇIDAN
ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Gidyanın toprakların kimyasal
özellikleri ve bitki besleme üzerine etkisi
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Sonuçlar ve Öneriler

Topraklara gidya uygulamasının toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerini iyileştirdiği ve toprak kalitesini artırdığı belirlenmiştir. Tarla
ve sera koşullarında yürütülen çalışmalarda gidya uygulamasının toprakların organik madde içerini, toprağın
verimini, su tutma kapasitesini, geçirgenliğini, havalanma ve agregatlaşma, mikrobiyal biyokütlenin ve enzim
aktivitesinin olumlu yönde artırdığı
görülmüştür.
Gidya konusunda yapılan araştırmalarda gidya uygulamasının serada koşullarında 5 ton/da, tarla koşullarında
5-10 ton/da düzeyine kadar uygulama
yapılabileceği rapor edilmiştir. Meyve
üretiminde ise normal verim çağındaki meyveler için ağaç başına 50-100
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kg uygulama yapılabilir. Uygulanan
gidyanın toprak ile karıştırılması ve
sonbaharda uygulaması tavsiye edilmektedir.
2014 yılında, KSÜ Ziraat Fakültesi
(Prof.Dr.Kadir SALTALI) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü önerisi ile Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru
Hattı Sosyal Destek Kapsamında EDUSER Firması tarafından Afşin-Elbistan
Kömür Havzasından Andırın Çiğşar
Kiraz bölgesine kirazların verim ve
kalitesini artırmak amacıyla 1150 ton
gidya nakli yapılmış ve uygulanmıştır.
Çiftçiler gidyayı tanıdıktan sonra 1500
ton yeni talep gelmiştir.
Kaynaklar
1-Gökmen, V., Memikoğlu, O., Dağlı, M., Öz, D.,
Tuncalı, E. 1993. Türkiye Linyit Envanteri, Sh.
269-272.MTA, Ankara,

2-Yörükoğlu M. 1991. Afşin-Elbistan Projesi ve
TKİ Kurumu AELÎ Müessesesinde Madencilik
Çalışmaları. Madencilik. Cilt 30, Sayı 3.
3-Karaca A, Turgay, O.C., Tamer, N. 2006. Effects of a humic deposit (gidya) on soil chemical
and microbiological properties and heavy metal
availability. Biol Fertil Soils. 42: 585–592
4-Tamer, N. Karaca, A. 2006. Gidya ve linyitin toprağın enzim aktiviteleri üzerine etkileri.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20
(38): 14-22
5-Torun, B., Gültekin, İ., Bozbay, G., Çakmak,
İ., Yazıcı, A., Derici, R. 2001. TARP-1862’nolu
TÜBİTAK Proje Kesin Sonuç Raporu: Çinko Eksikliği Ve Bor Toksisitesinin Yaygın Olduğu Tahıl
Üretim Alanlarına Gidya Uygulanmasının Bitkisel Verim Üzerine Etkisi
6-Yılmaz, G. 1993. Gidyanın Toprağın Organik
Madde İçeriğine Ve Çinko Fosfor İnteraksiyonuna Etkisi Üzerine Bir Araştırma.Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi.
7-Yörük, M., 1981. Afşin-Elbistan linyit kömürü
havzasında elde olunan gidya’ların tarımda kullanılma olanakları üzerinde bir araştırma (Doktora tezi), Ankara.

TOPRAK BEREKETTİR

İlimizde Toprak Bayramı Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Ülkemizde, 16.06.1945 yılında yayımlanan 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanunun 1. Maddesinde Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu’un kabul
edildiği 11 Haziran tarihini takip eden
Pazar günü ülkemizde her yıl ‘Toprak
Bayramı’ ve her yılın 11-17 Haziran
günleri “Toprak Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Toprak, su, hava ve güneş önemli
doğal varlıklarımızdır. Bu dört unsur
yaşamın hammaddesi ve yaşam sürecinin hayat menba-ı’dır. Yaşayan ve
canlı bir varlık olan toprak doğal yolla oluşurken, insan eliyle kaybolan,
değerini yitiren, zayıflayan, yorulan,
kirlenen, tükenen bir varlık haline
gelmektedir. Toprağın oluşması uzun
zaman ve sürede olurken kaybedilmesi çok kolay ve ani olmaktadır.
Bakanlığımız 2014 yılı toprak bayramı kutlamalarında “TOPRAK BEREKETTİR” sloganı ile toprağın önemi
ve korunması konusundaki hassasi-

yetini öne çıkartarak ülkemizin dört
bir köşesinde çeşitli kutlama ve etkinliklerle 7den 70 ‘ şe herkeste farkındalık oluşturmayı hedeflemiştir.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü olarak bu anlamlı temaya gönülden katılıyor ve bu
farkındalık şölenine ilimizin de dâhil
olması adına çeşitli etkinliklerle halkımızı bilinçlendiriyoruz.
Bu kapsamda İlimizde içinde bulunduğumuz hafta süresince toplumun
her kesimine hitap edecek şekilde çeşitli tören, toplantı, afiş haber
programı, tanıtım CD’si gibi etkinlikler ile toprağın önemi, korunması ve
geliştirilmesi konularını içeren çalışmalar ile toprağımıza sahip çıkmayı
ve bunu toplumun her kesimine yaymayı hedefliyoruz.
Özelliklede çocukların daha erken
yaşlarda toprak sevgisi ve korunması yönünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü

ile işbirliği yapılarak her ilçe merkezinde bir ilköğretim/ortaöğretim
okulunda toprağın önemi, koruması
ve kaybedildiğinde bizlerin karşılaşacağı kötü sonuçlar hakkında görsel ağırlıklı bilgilendirme toplantıları
yapıldı. Hazırlanan “TOPRAK BEREKETTİR” temalı CD’ ler İl genelinde
tüm İlköğretim okullarında öğrencilere izletilmek üzere İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne gönderildi.
Çocuklar gelecektir, topraksa çocuklarımızın geleceğidir. Bu iki değeri
heba etmemek çocuklarımızın şimdiden bilinçlendirilmesi ve geleceğini
koruması adına küçük beyinlerde heyecan ve sorumluluk duygusu yerleşsin diye özel çaba sarf ediyoruz.
Bu vesileyle “Toprak berekettir, gelecektir, hayattır” diyor tüm halkımızın
toprak bayramını kutlar ve korunması
konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz.
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“TOPRAK VAR İSE HAYAT VAR TOPRAK YOKSA HAYAT YOK”
Toprak Nedir ve Neden Önemlidir
Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp
ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü
örtüsüne verilen genel bir isimdir.
Fakat toprağın, önemine ve işlevine
göre herkes için başka tanımlamaları da bulunuyor. Örneğin, Toprak,
yaşamdan gelir. Toprakta yaşayan
bakteri ve mantar gibi canlılar, ölü
organizmaları besin ve toprak organik maddesi olan humusa dönüştürürler. Besin ve humus, toprağın en
önemli bileşenlerindendir. Toprak
canlıdır. Milyonlarca organizmayı
içinde barındırır.
Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı
organizmaların çoğu, tıpkı insanlar
gibi oksijen soluyup, karbondioksit
verirler; yani nefes alırlar.
Toprak, doğar ve yaşlanır; bir geçmişi
vardır. Dünyamız pek çok farklı toprak çeşidiyle kaplıdır. Çünkü topraklar sabit kalmaz, sürekli bir değişime
uğrarlar. Herbirinin farklı bir öyküsü
bulunur. Kendine özgü renkleri ve
katmanlarıyla, zaman içinde nasıl değiştiklerinin ipuçlarını verirler bize.
Toprak yaşamın kaynağıdır. Bitkiler
toprakta ve toprakla büyür, sonra da
doğrudan ya da dolaylı olarak dünya üzerindeki tüm canlılar için besin
sağlarlar. Yani, toprak olmasaydı yaşam bildiğimiz gibi olmazdı.
Öyleyse toprak, su ve hava gibi, tüm
canlıların ortaklaşa kullandıkları bir
hazinedir aslında. Dünya üzerinde yaşamın sürekliliği bu hazinenin varlığına bağlıdır.
Peki, biz bu hazinenin ne kadar farkındayız? Ülkemiz neredeyse dünyadaki tüm toprak çeşitlerini barındırıyor. Bolca organik madde içeren
orman topraklarından tutun da yalnızca otsu bitkilerle çalıların yetiştiği
bozkır topraklarına kadar çok çeşitli
topraklarımız var. Ancak topraklarımız erozyon ve çölleşme, asitleşme,
canlı çeşitliliğinin azalması, toprak
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verimliliğinin tükenmesi gibi çeşitli
değer azaltıcı etkenlerle tükeniyor.
Buna dur demenin ilk adımıysa toprağı tanımakla başlıyor.
Toprağın İçindekiler
Toprak, katı, sıvı ve gaz halindeki
maddelerden oluşmuş bir sistemdir.
Toprağın katı kısmını kum, mil ve kil
olarak adlandırılan mineral parçacıkları ve organik maddeler oluşturur.
Gaz kısım toprak havası; sıvı kısım da
toprak suyudur. Bu maddeler, toprakta farklı oranlarda bulunabilirler.
Oranlar, toprağın davranışını, bitkinin
çeşitlerini ve bitkilerin nasıl büyüyeceklerini etkiler. Toprak içinde bulunan sıvı ve gaz haldeki maddeler de,
en az katı haldekiler kadar önemlidir.
Kökler ve organizmalar toprak taneleri arasındaki boşlukları dolduran su
ve havaya gereksinim duyarlar.
Toprakta en çok mineral madde bulunur. Minerallerin çeşidi ve oranları
toprağın rengini ve dokusunu etkiler.
Yerkabuğunun %98’i yalnızca sekiz
elementten oluşur. Bunlar, oksijen,
silikon, alüminyum, demir, kalsiyum,
sodyum, potasyum ve magnezyumdur. Mineraller bu ve diğer elementlerin bileşimidir. Kayalar, minerallerin
sertleşmiş karışımlarıdır. İçeriğindeki mineraller sayesinde toprak, tüm
canlılar için bir nevi multivitamin
işlevi görür. Topraktaki mineralleri
ayırdetmek, toprağın ne kadar verimli
olduğunu, nemi ne kadar sure tutabileceğini ve ne çeşit yapılarda kullanılabileceğini anlamamıza yardımcı
olur. Mineraller aynı zamanda toprağın yaşını ve içinde oluştuğu iklimi
gösterir. Mineraller, çeşitli büyüklükteki kum, mil ve kil adı verilen taneciklerden meydana gelir. Kumu dere
ve deniz kenarlarında görebiliriz. Mil
ve özellikle kil gözle görülemeyecek
kadar küçüktür; ancak binlercesi bir
araya geldiğinde görülebilirler. Bütün
bunlar toprakta birbirine karışmış ve
topaklanmış halde bulunurlar. Kum
ve mil, toprağın havalanmasını, kil ise

toprakta suyun tutulmasını, bitkilerin
beslenmesini ve toprak taneciklerinin
topaklanmasını sağlar.
Toprağın organik maddesini mikroorganizmalar, ölü bitkiler, bitki kökleri
ile hayvanların atık ve artıkları oluşturur. Mikroorganizma, gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlı
demektir. Mikroorganizmalar topraktaki organik maddeleri ayrıştırarak
beslenir. Tüm canlı atık ve artıklarını mikroorganizmalar ayrıştırır. Bu
ayrıştırma sonucu humus meydana
gelir. Humus, toprağın korunmasını,
üretken ve sağlıklı kalmasını sağlar.
Yani, organik maddeler, toprağın iyi
ürün verebilmesi için gereklidir. Toprakta organik madde ne kadar çoksa,
bitkiler de o kadar çabuk büyür ve
gelişir. Çünkü organik madde, bitkilere gerekli olan besin maddelerini
sağlar.
Hava ve su, toprak canlılarının yaşaması için gerekli olan iki önemli doğal
varlıktır.
Hava ve su, toprağın içindeki gözenek
boşluklarında bulunur. Toprak canlılarının beslenebilmeleri ve yaşayabilmeleri için toprağın belli miktarda su
ve hava içermesi gerekir. Aksi halde
toprak, canlılığını kaybeder. Toprak
çok nemli olduğunda hava içermez.
Çünkü, gözenekleri su ile doludur. Bu
durumda çoğu bitkiler ve diğer birçok
canlılar havasızlıktan ölür. Bu nedenle toprağa fazla su vermek zararlıdır.
Toprak çok kuru olduğundaysa içinde
yeterince su bulunmaz. Çünkü, gözenekler havayla dolu olur. Bu durum
uzun sürerse bitkiler susuzluktan
kuruyarak ölür. Öyleyse toprak canlılarının yaşaması için toprakta hem
su, hem de hava bulunmalıdır. Bu
nedenle çiftçiler toprağı, havalanması için sürerler. Suyu azalınca da sularlar. Bu sayede, topraktan bol ürün
alabilirler.
Kaynak
www.toprak.tema.org.try

GIDA GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA

GÜVENİLİR GIDA TÜKETİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan denetim ve kontroller; gıda
ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin güvenilir şekilde piyasaya arzının sağlanması yanında gıda işyerlerinin
teknik ve hijyenik şartlarının daha da iyileştirilmesi yönünde sürdürülmektedir.
Bireylerin sağlıklı büyüyebilme ve gelişebilmesi, hastalıklardan korunması ve
kaliteli bir yaşam sürmeleri, tarladan
sofraya gıda güvenilirliği anlayışı içinde,
güvenilir ve yeterli miktarda gıda üreten
işletmelerimizin varlığı ile mümkündür. Halk sağlığının korunması, haksız
rekabetin önlenmesi ve tüketici menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak
sürdürülen, her yıl gözden geçirilerek
yenilenen ve denetim programları kapsamında yürütülen resmi kontroller,
2013 yılında da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından
yapılmıştır.
İl ve ilçelerimizde; şeker, ekmek, tarhana, dondurma, yoğurt, biber, un ve bulgur fabrikaları; et, balık, tavuk işleme
ve paketleme; kuruyemiş ve şekerleme
imalathanesi; gıda paketleme ve ambalaj fabrikaları vs. olmak üzere706 adet
gıda üretim yeri, 3.891 adet gıda satış
yerleri ve 2.185 adet lokanta, yemekhaneler, fastfood ve cafe- barlar gibi gıda
tüketim yerleri bulunmaktadır.
2013 yılında kurumumuz Gıda ve Yem

Şube Müdürlüğü tarafından bu işletmelere 4.895 denetim yapılmış ve 244
işletmeden numune alınarak analiz ettirilmiştir. Analizleri olumsuz sonuç veren 67 işletmeye idari para cezası verilerek ve il genelinde toplam ceza bedeli
609,152 TL dir.
Yine ilimiz merkez ve ilçelerinde 276
adet de “Yem Üretimi yapan, yem satıcısı ve yem hammadde tedarikçisi”
bulunmaktadır. Bu işletmelere 2013 yılı
içerisinde 146 adet denetim yapılmıştır.
Alo Gıda 174 hattına halkımız tarafından
gelen bildirimler ivedilikle değerlendirilerek gerekli denetimler yapılmış,
olumsuz işletmelere idari para cezası
uygulanmıştır. 2013 yılı içerisinde Alo
Gıda 174 hattına toplam 413 adet şikâyet başvurusu yapılmış, bu başvurulardan 400 adedi sonuçlandırılmış, 13 adet
başvurunun işlemleri ise devam etmektedir. Bu şikâyetlerden 9 işletmeye idari
para cezası uygulanmış, 2 işletme ise
faaliyetten men edilmiştir.

GIDA GÜVENLİĞİ
ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA

Gıda işletmelerinin, mevzuata uygun
olarak kayıt altına alınmaları; teknik ve
hijyen şartlarına uygun üretim yapmaları, toplumun yeterli miktarda güvenilir
gıdaya erişimi açısından önem arz etmektedir.
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BAKÜ-TİFLİS CEYHAN HAM PETROL BORU
HATTI KONSORSİYUMU (BTC) SOSYAL

BAKÜ-TİFLİS CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI
KONSORSİYUMU (BTC) SOSYAL SORUMLULUK
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

SORUMLULUK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
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BTC, boru hattının geçtiği yerleşim birimlerinde yaşayan insanların yaşam
kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla ayırdığı fona işlerlik
kazandırdı. Bu çerçevede geliştirilen
Doğu Akdeniz Bölgesi Sürdürülebilir
Kalkınma Girişimi Projesi uygulanıyor.
Projenin sağladığı imkânlardan Adana,
Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin
ikişer ilçesine bağlı toplam 71 yerleşim
biriminde yaşayan insanlar faydalanıyor.
Andırın ve Göksun’a başlı toplam 29 yerleşim birimi projenin kapsamında. Bu
yerleşim birimlerinde yaşayan insanlara hizmet veren kurum ve kuruluşların
da proje imkânlarından faydalanması
mümkün.
Proje bireylerin iş bulmalarına, işlerinde
gelişmelerine, iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek sağlıyor.
İş fikrini hayata geçirmek isteyenlerin
proje hazırlamaları gerekiyor. Proje hazırlamak isteyenler Andırın’da bulunan
Proje Ofisinden destek alabiliyorlar. Ofis
personeli süreç hakkında bilgi verme
yanında bireylerin proje hazırlamalarına
da yardımcı oluyor.
Başvuruların nasıl yapılacağına ve hangi
kurallara uyulacağına ilişkin Hibe Rehberi yayınlandı. Bu rehberler proje kapsamındaki yerleşim birimlerindeki yerel
yönetim birimlerine dağıtıldı.
BTC, başvuruları değerlendirirken toplumsal faydayı ön planda tutuyor. Göksun elması’nın tanıtılması amacıyla
İstanbul’daki gıda fuarına katılım, Andırın’da kuru temizleme atölyesinin açılması, Göksun’da sera kurulumu, kiraz
üretiminde verimliliğin ve kalibrenin
yükseltilmesi gibi projeler uygulandı.

kiraz üretimine ilişkin budama kursu
açıldı, üreticiler Isparta-Eğirdir’e inceleme gezisine götürüldü, 1.150 ton gidyanın kiraz bahçelerine serpilmesi sağlandı.
BTC yetkilileri “Biz para dağıtmıyoruz.
İş yapmak veya gelişmek isteyenlere
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sebeple başvurucuların da ellerini taşın altına
koyması, başka bir ifadeyle projelerini
uygulayabilmek için kendisinin de para
harcaması şart.” diyorlar.
BTC, toplumsal faydanın çok yüksek olduğu durumlarda acil müdahalelerle de
geniş kitlelere yardımcı oluyor. Bölgede
kırsal alanda yaşayan hayvancılık ile geçimini sağlayan üreticilerin salgın hastalıklarla mücadele etme, salgın hastalık riskini ortadan kaldırma amacıyla
Andırın İlçe Tarım Müdürlüğü ile 5 bin
ahır ilaçlanmasına destek sağlandı. Aynı
zamanda kimi seraların doğal afetlerle
uğradığı zararları Göksun SDYV ile birlikte yaralar sarılarak üreticilerin maddi
kayıpları azaltılmaya çalışıldı.
Bölgede Girişimci yetiştirme ve bireylere
meslek kazandırma da söz konusu proje
kapsamında sunulan hizmetler arasında
yer almaktadır.

TARIMSAL EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
Cengiz ELMAS
Ziraat Yüksek Mühendisi
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi kapsamında açılan eğitimlerde, sürü
yönetimi elemanı veya sürü yönetimi
elemanı olmaya aday kişilere geçerliliği
olan belge verilecek ve çeşitli program ve
projelerden yararlanmada öncelik sağlanacak ve GTHB hayvancılık desteklemelerinde bu eğitimi alan kişileri istihdam
eden işletmelere destekleme yapılması
planlanarak Kırsal alanda sürü yönetimi
elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmektir.
Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesinin
kapsamında açılan eğitimlerin amacı ise ;
Genç nüfusun tarıma kazandırılması, tarımsal gelişmeleri takip eden, bilinçli üretim yapan, aldığı eğitimi uygulayan, modern üretimin gereklerini yerine getiren
kişilerin yetiştirilmesi kırsal göçün engellenerek, tarımla uğraşan genç çiftçilerin
profesyonelleştirilmesini sağlamaktır.
İlimizde Mayıs 2014 tarihi itibarıyla 15 iş
günü süreli 1 adet “Sürü Yönetimi Elemanı” kursu düzenlenmiş olup, son bahar döneminde farklı ilçelerimizde 7 adet
daha kursun açılması planlanmıştır. Eğitim süresincede İŞKUR tarafından kursi-

yerlere günlük 20 TL Cep Harçlığı da verilmektedir.
Yine Mayıs 2014 tarihi itibarıyla Tarımsal
Nüfus Gençleşiyor projesi kapsamında,
24 iş günü süreli Çilek Yetiştiriciliği Kursu, 4 iş günü süreli Zeytin Ağacı Budama
Kursu, Göksun İlçe Müdürlüğümüzce 11
iş günü süreli Meyve Ağaçlarında Budama Kursu düzenlenmiştir. Sonbahar sezonunda ise 3 adet Meyve Ağaçlarında
Budama Kursu açılacaktır.

Uygulanacak projede genel amaç;

Sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere koyun
ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun
ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme,
çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele
edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına
hâkim olma, sağım yapabilme yeteneği
kazandırmaktır.

TARIMSAL EĞİTİMLER
DEVAM EDİYOR

Bakanlığımız, Eğitim Yayım ve Yayınlar
Dairesi Başkanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye
İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez
Birliği tarafından birlikte yürütülen “Sürü
Yönetimi Elemanı Benim” ve “Tarımsal
Nüfus Gençleşiyor” projesi 3 yıllık bir
proje olup; işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, istihdamın korunması
ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak
amacıyla, kırsal kesimde yaşayan ve ziraatle uğraşan genç çiftçilere mesleki
eğitim verilmesi ve karşılığında geçerliliği
olan bir sertifika edinmeleri hedeflenmektedir.

Özel Amaçlar

Sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi
elemanı olmaya aday kişilerin, küçükbaş
hayvan yetiştiriciliğinde sürü yönetimi ile
ilgili faaliyetlerini, MEB modüler eğtim
programı çerçevesinde kazandıkları bilgilerin ışığı altıda,daha bilinçli bir şekilde
yürütmelerini sağlamak, kırsal alanda
sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli
bir meslek haline getirmektir.
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KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI
Adem KÖSE
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ
DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
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Bakanlığımız tarafından, Ulusal Tarım
Stratejisi çerçevesinde Kırsal Kalkınma Programı 2006 yılında başlamış
olup 2010 yılına kadar birinci bölümü
tamamlanmıştır. 2010 yılına kadar 5
etap gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız
tarafından 2011- 2015 yıllarını kapsayan dönemde K.K.Y.D.P. II. Bölümü
programa alınmıştır. Programın amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alınarak, kırsal alanda
gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal
üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve
orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının
geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif
gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve
kırsal toplumda belirli bir kapasitenin
oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı uygulamaya konulmuştur.
İlimizde şu ana kadar 7. Etap tamamlanmıştır. 8. Etap başvuruları 11 şubat
2014 tarihinde sona ermiştir. Başvuru
döneminde 24 adet proje başvurusu
olmuştur. Projelerin değerlendirme
süreci devam etmektedir. Program
kapsamında;
*Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik
yeni tesislerin yapımı,
*Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik
mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,
*Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik

kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,
*Tarımsal ürünlerin depolanmasına
yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe
desteği kapsamında değerlendirilir.
*Alternatif enerji kaynakları kullanan
yeni seraların yapımı,
*Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik
yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş
ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin
yapımı,
*Koyun, keçi ve manda konularında
sabit yatırım projeleri ve Hayvansal
orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi yönelik yatırımlara % 50 oranında
hibe desteği verilmektedir.
Proje bütçeleri KDV hariç hazırlanmaktadır. Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı gerçek
kişilerde 300.000.TL tüzel kişilerde
800.000. TL’dir. Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve tarımsal amaçlı kooperatifler,
birlikler ekonomik yatırım konularında
faaliyet alanları ile ilgili konularda başvurabilirler.
İlimizde Ekonomik Yatırım Konularında; 2006- 2013 yılları arasında Afşin
ilçemizde 6, Andırın ilçemizde 1, Çağlayancerit ilçemizde 3, Elbistan ilçemizde
17, Göksun ilçemizde 5, Merkez ilçede
31, Nurhak ilçesinde 1, Pazarcık ilçesinde 12 ve Türkoğlu ilçesinde 14 olmak
üzere toplam 90 proje
tamamlanmıştır. Program dahilinde, 35.256.000
TL tutarında yatırım gerçekleşmiş,
Buna karşılık olarak 16.268.000 TL
hibe desteği verilmiştir.

2006-2013 yılları arasında gerçekleşen 90 proje

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında
tarıma yönelik tarım alet makine alımlarına % 50 oranında hibe
desteği verilmektedir. Proğramın
amacı çiftçilerimizin tarımsal alt-

yapılarının iyileştirilmesi, Tarımsal
Mekanizasyon kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda tarla içi damla sulama ve
yağmurlama sulama sistemlerine
de destek verilmektedir.

Program dahilinde 2006- 2013 yılları
arasında toplam olarak 3193 makine
ekipman proje tamamlanmıştır. Program dahilinde, 30.671.144 TL tutarında
makine ekipman Buna karşılık olarak
14.486.556 TL hibe desteği verilmiştir.
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HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI
Duran HOPUR / Veteriner Hekim
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Ülkemizde sığır cinsi hayvanların
tanımlanması ve kayıt altına alınması işlemleri “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği”kapsamında
20 günlük yaşa kadar olan sığırlarda, koyun-keçi türü hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması
işlemleri ise “Koyun ve Keçi Türü
Hayvanların Tanımlanması,Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında 6 aylık yaşa kadar olan küçükbaş
hayvanlarda uygulanmakta idi.
Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sığır
Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” kapsamında herhangi bir nedenle yönetmelik hükümlerine uygun
olarak tanımlanmayan her yaştaki
sığır cinsi hayvanların 20 günlük
tanımlama süresine bakılmaksızın
30.06.2014 tarihine kadar tanımlama
ve kayıt işlemleri İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat edilerek yapılabilecektir. Bu süre
zarfında büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin 30.06.2014 tarihine kadar her
yaştaki küpesiz sığır cinsi hayvanlarını, küpeleterek kayıt altına aldırmaları gerekmektedir.
İlimizde küçükbaş hayvanların küpeleme ve kayıt işlemleri, Aynı tarihte
yürürlüğe giren “Koyun ve Keçi Türü
Hayvanların Tanımlanması,Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsa68

mında küpesiz her yaştan koyun ve
keçi türü hayvanlar ise 31 Aralık 2014
tarihine kadar küpelenerek kayıt altına alınabilecektir. Küçükbaş hayvanların küpeleme ve kayıt işlemleri
İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri uhdesinde devam etmesi
nedeni ile küpeleme taleplerinin yıl
sonuna kadar İlçe Müdürlüklerine
yapılması gerekmektedir.
Kanun gereği büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlarını küpeletmeyen ve kayıt
altına aldırmayan yetiştiricilere idari
para cezası uygulanmaktadır.
Hayvanlar Neden Kayıt Altına Alınır?
Hayvanları Kayıt altına alma ve izleme amaçlı sistemin kullanılması
(Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi);
hayvancılık sektörüne katkı sağlamasının yanı sıra, gıda güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır.
Kayıt altına alma sistemine dayalı
kimliklendirme aşılama programlarının uygulanması hastalıkların
kontrol altına alınmasında önemli
bir rol oynamaktadır. Bu amaçla bilgi sistemin kullanılması sayesinde
bulaşık (kontamine) ürün ile ilgili
hayvan kaynağının (orijininin) takip
edilmesi mümkün olmaktadır.
Hayvan kimliklendirme sisteminin
kullanılması; bulaşıcı hastalıkların
yayılmamasını, enfekte olmuş hayvanların daha kısa sürede bulunmasını ve hastalıktan kaynaklanan üretim kayıplarının önüne geçilmesini
sağlamaktadır.

Kayıt sistemi aynı zamanda; resmi
kontrol, müdahale ve eradikasyonu
sağlayarak, ticari kayıpları asgariye
indirmektedir. Bilgisayar destekli kimliklendirme ve kayıt sistemi
ile (TÜRKVET), hayvan hastalıklarını azaltmak hatta önlemek mümkün olmaktadır. Bilgisayar destekli kimliklendirme ve kayıt sistemi,
hayvanları kimliklerinden tanıdığı
ve hayvanlara aşı ve test uygulanıp uygulanmadığını belirttiği için;
test, kesim ve aşılama programları
için vazgeçilmez bir sistemdir.Kimliklendirme ve kayıt altına alma ile

hayvan sağlığının izlenmesine yönelik bu entegre yaklaşım hayvanlar
için halihazırda uygulanmaktadır.
Ayrıca, ülkemize daha fazla ticari
yarar sağlayacak olan canlı hayvan
ve hayvansal ürünlerin yurtdışı pazarlarına satışı için de bu sistemin
kullanılması şarttır.

HAYVANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI
(TÜRKVET VETERİNER BİLGİ SİSTEMİ)

(TÜRKVET VETERİNER BİLGİ SİSTEMİ)

Ayrıca uygulamaya konulan tüm üretim zincirinin izlenebilmesi ve takip
edilmesini sağlayan “Çiftlikten Sofraya”, “Ağıldan Ağıza” kavramı modern
gıda güvenliğinin temel şartıdır.
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SUNİ TOHUMLAMA, ANAÇ SIĞIR, ANAÇ
Zeki GÖZÜKARA / Veteriner Hekim
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı ,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü

Suni Tohumlama Nedir?
Suni tohumlama: Erkek hayvandan hijyenik koşullarda alınan spermanın dondurulduktan sonra teknik yöntemlerle
kızgın dişinin üreme kanalına verilmesidir.

faaliyetlerinde bulunabilirler.
İlimizde suni tohumlama faaliyetleri
2005 yılından itibaren serbest veteriner
hekimler,birlik ve hayvancılık işletmelerinde sözleşmeli olarak çalışan veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır.

Suni Tohumlama Neden Önemli?
Günümüzde yaygın olarak kullanılan
suni tohumlama uygulamalarında genetik özelliği iyi hastalıktan ari boğalar kullanılarak ıslah hedeflerine hızlı şekilde
ulaşılır. Suni tohumlama ile üstünlüğü
kanıtlanmış boğa tohumları kullanılarak
gelecek nesillerin daha verimli olması sağlanır. Boğadan çiftleşme yoluyla
geçebilecek hastalıkların yayılması suni
tohumlama ile önlenmiş olur. Kolay buzağılama özelliği önceden belirlenmiş
boğa tohumları kullanılırsa güç doğum
problemiyle karşılaşılmaz. İneğin verim
dışındaki diğer eksikleri de suni tohumlama ile giderilmiş olur. Örneğin; meme
başı uzunluğu, ayak basışı, sütçülük tipi
özellikleri, kalça yüksekliği, memelerin
vücuda bağlanışı gibi karakterler uygun
boğa tohumlarıyla düzgün, istenilen
hale getirilebilir. Suni tohumlama yöntemi üstün bir boğa tohumundan birçok
üreticinin yararlanmasını sağlar. Bu
yöntemle kayıtlı yavrular ve giderek kayıtlı sürüler ortaya çıkar. Sığır üreticileri
boğa beslemenin masraf ve tehlikelerinden kurtulmuş olurlar.

Suni Tohumlama Uygulayıcılarının Sorumlulukları Nelerdir?
İl müdürlüklerinden suni tohumlama
izni olan veteriner hekim ve veteriner
hekim sorumluluğunda çalışan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık
teknikerleri suni tohumlama yaptıkları
sığırla ilgili bilgilerin yazıldığı suni tohumlama belgesini yetiştiriciye vermek
,bu belgeleri aylık cetvel halinde düzenleyerek ilçe müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Suni Tohumlamayı Kimler Yapar?
Suni Tohumlama Tabii Tohumlama ve
Embriyo Transferi Faaliyetleri hakkındaki yönetmelikte belirtildiği üzere veteriner hekim,veteriner sağlık teknisyeni ve
veteriner sağlık teknikerleri il müdürlüklerinden izin alarak suni tohumlama
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2014 yılı Anaç Sığır desteklemelerinden
faydalanmak isteyen yetiştiriciler birlik
veya kooperatife üye olmak ve anaç sığırlarına suni tohumlama yaptırmak zorundadırlar. Suni tohumlamadan doğan
buzağı desteklemesinden faydalanmak
isteyen yetiştiriciler üyesi olduğu birlik
veya kooperatifi aracılığıyla, birlik veya
kooperatif üyeliği olmayanlar aralık ayı
içinde ilçe müdürlüklerine bireysel müracaat etmeleri gerekmektedir.Anaç
Manda desteklemesinden yararlanmak
isteyen yetiştiriciler aralık ayı içerisinde
ilçe müdürlüklerine bireysel müracaatla
desteklemeden faydalanabilir.

YILLARA GÖRE SUNİ TOHUMLAMA SAYILARI

2014 Yılı Destekleme Birim Fiyatları
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri etçi
ırkların melezleri anaç sığır 225TL/baş
Etçi ırklar anaç sığır 350TL/baş
Anaç manda 400TL/baş
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri
anaç sığır soykütüğü ilave 70TL/baş

Suni tohumlamadan doğan buzağıya
75TL/baş
Döl kontrolü kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağıya 35TL/baş

SUNİ TOHUMLAMA, ANAÇ SIĞIR, ANAÇ
MANDA VE BUZAĞI DESTEKLEMELERİ

MANDA VE BUZAĞI DESTEKLEMELERİ

71

SIĞIRLARIN NODÜLER
H.Mustafa ÇINGILI / Veteriner Hekim

SIĞIRLARIN NODÜLER
EKZANTEMİ

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü
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Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı
Afrika kökenli bir hastalıktır. Hastalık
ilk olarak 1929 yılında Zambiya’ da görülmüş olmakla birlikte, o tarihten bugüne, Güney Afrika, Mısır ve Sudan da
dahil olmak üzere Afrika kıtasında birçok ülkede görülmüştür. Kıtada yalnızca 4 ülke (Libya, Cezayir, Fas ve Tunus)
hastalıktan ari olduğunu açıklamıştır.
Hastalık günümüzde Afrika kıtasını geçerek orta doğuya yayılım göstermiş,
1989 yılında bir salgın ile İsrail’de de
varlığı doğrulanmıştır. Ülkemizde şimdiye dek görülmeyen bu hastalığın ilk
olarak İlimiz Elbistan İlçesinde varlığı
doğrulanmıştır.
Hastalığın asıl adı “Sığırların Nodüler
Ekzantemi”dir. İngilizce olarak “Lumpy
Skin Disease” diye bilinir. Ülkemizde
“ihbarı mecburi hastalıklar” listesinde
yer alır. Sığırların Nodüler Ekzantemi
Hastalığı İngilizcesinden tam tercüme
edildiğinde yumrulu deri hastalı olarak

tanımlanmaktadır. Hastalığın kuluçka
dönemi 1-4 haftadır. Ergin sığırlar biraz daha dayanıklı olup, buzağılar çok
hassastırlar. Jersey ırkı sığırların ise,
diğer ırklara göre daha hassas olduğu
bilinmektedir. Salgınlarda hastalığın
morbiditesi, konakçı immun yanıtına ve
mekaniksel artropod vektör varlığına
bağlı olmakla birlikte, genellikle %3-85
arasında değişmektedir. Bunun yanında genelde mortalite düşüktür (%1-3).
Ancak bazen %40’a ulaşabilmektedir.
Hastalık koyun-keçi çiçek virüsü olan
Poxviridae ailesinden aynı gruptan,
capripoxvirus genusu içinde yer alan
ve Neethling olarak da bilinen virüsun
neden olduğu sığırların akut viral bir
enfeksiyondur. Antijenik olarak koyun
keçi çiçek virusu ile çok yakın ilişkide
olup, ayrımı yalnızca genetik düzeyde
yapılabilmektedir.
LSD virusu kan, burun ve göz akıntısı semen, salya ile yayılmaktadır.

EKZANTEMİ (LUMPY SKİN DİSEASE)

İnsektlerin sokması hastalığın yayılmasında en büyük role sahiptir. Sinekler
ve sivrisinekler hastalığı bulaştırırken,
diğer insektler (Stomoxys, Tabanus ve
Musca gibi) hastalığın mekanik olarak
taşınmasından sorumludur. Bunun
yanında, direk temasın yayılımda çok
küçük rolü olduğu görülmüştür. LSD,
su yollarının olduğu bölgelerde yaygın
olarak görülmektedir. Bununla birlikte,
hastalığın prevalansı ve sezonlar arası
pozitif bir ilgi vardır. Salgınlar genelde,
yaz ayları gibi insekt aktivitelerinin yoğun görüldüğü dönemlerde meydana
gelmektedir.
Klinik bulgular; ateş, deri, mukoz
membranlar ve iç organlarda ortaya
çıkan nodüller, subscapular ve prescapular lenf nodüllerinde belirgin
büyüme, deride ödem görülmekte,
ateşten kısa süre sonra tüm vücuda
yayılan tarzda deride oluşan karak-

teristik nodüller yer almaktadır. Göz
mukozası, oral ve nazal kavitede ülseratif lezyonlar oluşmakta, salya, gözyaşı ve burun akıntısı ile birlikte yüksek miktarda virus saçılımı meydana
gelmektedir. Postmortem incelemede
pox lezyonlarının iç organların yüzeyine de yayıldığı görülmüştür.
Hastalık, ineklerde özellikle laktasyon döneminde yüksek ateş nedeni ile
hem viral enfeksiyon hem de sekunder
bakteriyel enfeksiyonlardan dolayı süt
veriminde ciddi düşüşlere, boğalarda
ise geçici veya kalıcı kısırlığa neden olmakta, derinin kalıcı zarar görmesi ve
sekunder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu ölüme sebebiyet vermesi ile ciddi
ekonomik kayba neden olmaktadır.
Enfekte hayvanların zayıflaması ve
birkaç aya varan iyileşme periyodu
damızlıkların büyüme oranında düşüşlere neden olmaktadır. Derin deri
lezyonları kalıcı yara dokularının oluşmasına ve buna bağlı derinin değerinin
düşmesine de neden olmaktadır. Yoğun sığır yetiştiriciliğinin yapıldığı ünitelerde Lumpy Skin Disease’ den kaynaklı direk ve indirek üretim kaybının
% 45-65 olduğu tahmin edilmektedir.
Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin
ticaretine getirilen kısıtlamalar, aşılama kampanyaları ve hayvan hareketlerinin geçici olarak sınırlandırılması
gibi pahalı kontrol ve eradikasyon ölçütleri, ulusal düzeyde önemli finansal kayıplara neden olmaktadır.
Hastalığın yeni giriş yaptığı bölgelerde, alan karantinaya alınmalı, hasta
ve hastalığa açık hale gelen hayvanlar
kesime gönderilmeli, dezenfeksiyon
uygulanmalı ve karantina alanı içindeki hayvanlara aşı uygulanmalıdır.
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Endemik bölgelerde LSD kontrolünde
en etkili süreç, karantina bölgesinde
düzenli yapılan aşılama, hasta ve hastalığa açık hale gelen hayvanların hemen kesimi, kontamine materyallerin
uzaklaştırılması ve dezenfeksiyonun
uygulanmasıdır. Bunun yanında mevcut insektisit ve rapellentler, hastalığın yayılımının engellenmesinde kullanılmaktadır. Hastalık 15.01.2014
tarih ve 28883 sayılı resmi gazetede
yayımlanan “Hayvan Hastalıklarında
Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik” e
eklenen g fıkrası ile tazminatlı hastalıklar grubuna dahil edilmiştir.
Buna göre yönetmeliğin g fıkrasında
“Sığırların nodüler ekzantemi hastalığına yakalandığı laboratuar muayenesi ile tespit edilen sığırlar ile
hastalık tespit edildikten sonra hastalığın açık belirtisini göstermesi
sebebiyle öldürülen veya kestirilen
sığırların takdir edilecek kıymetlerinin dörtte ikisi” ödenir denilmektedir.
Hastalık konusunda Elbistan İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri klinik olarak hastalıktan
şüphelenmiş, durum bakanlığa iletilmiş ve hastalığın kesin teşhisi için
Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürlüğünden gelen ekip ile beraber hastalığın çıktığı Çatova Köyünü
gidilmiştir.Laboratuar
şartlarında incelenmek üzere marazi mad74

de alınmış, yetiştiricilere hastalık
hakkında bilgi verilmiştir. Sonraki
dönemde hastalık Pendik Veteriner
Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünün raporu ile doğrulanmıştır. Hastalığın
hayvancılığın yoğun olduğu bir bölgede çıkması sebebiyle çok geniş bir
alana kordon konulmuş ve karantina
tedbirleri uygulanmıştır. Daha sonra
hastalık Göksun, Afşin ve Andırın İlçelerinde de görülmüştür.
Yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesinde
en büyük etkenlerden biri olduğundan, Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde organize edilen toplantılarla
hastalık konusunda yetiştiricilere
bilgi verilmiştir.
Elbistan ve Göksun İlçelerinde çıkan
hastalık alınan idari ve fenni tedbirler sayesinde söndürülmüştür.
Afşin İlçesindeki iki hastalık mih-

rakında yayılma eğilimi bulunmamaktadır. Andırın İlçesinde Kumarlı
Köyü merkezli hastalık çevre köylere de yayılmış hayvanlarda ölümlere
neden olmaya devam etmektedir.
Hastalık mihrakının Çukurova’ da
olması, havaların sıcak gitmesi, yağışın olmaması hastalığın önlenmesini zorlaştırmaktadır. Zira bölgede,
hastalığın yayılmasında önemli yere
sahip sokucu sineklerin varlığı hala
devam etmektedir. Hastalık çıkan
mihraklarda kordon bölgesindeki
tüm büyükbaş hayvanlar hastalığa
karşı aşılanmıştır. Aşılama sonrası
ölüm vakalarında azalma görülmüştür. Hastalığın önlenmesi amacıyla
Andırın İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden bir ekip devamlı
olarak ihbarları değerlendirmekte ve
mihrak bölgesinde çalışmalarına devam etmektedir.

MARAŞ
BİBERİ KÜMESİ
PROJESİNİN
SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü tarafından
hazırlanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına BROP (Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı) kapsamında sunulan Maraş
Biberi Kümesi Projesi’nin revizyon
çalışmaları tamamlanarak sözleşmesi imzalandı.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(IPA) kapsamında finanse edilen,
Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının
(BROP) uygulanması için kurumsal
kapasitenin oluşturulmasına yönelik teknik yardım projesi kapsamında geliştirilen projeler arasında yer
alan Maraş Biberi Kümesi projesinin
temsilcilerinin de yer aldığı kapanış
toplantısı Ankara da gerçekleştirildi.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen projenin kapanış törenine,
desteklenen
projelerin
temsilcileri, meslek ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, üst düzey bürokratlar ve Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu yetkilileri katılım sağladı.

Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
Ayhan Karaca ve AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Virve Vimpari’nin açış
konuşmaları ile başlayan toplantıda
katılımcılara Teknik Yardım Projesi
kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Projeleri temsilen Samsun Lojistik Projesi ile Maraş
Biberi Kümesi Projesi temsilcileri sunum yaparak projelerini tanıttılar.
Maraş Biberi Kümesi Projesi ile tanıtım çalışmaları, gıda test ve analiz
labaratuvarı ve paketleme tesisleri
gibi ortak faaliyet imkânları ve ortak
kullanım tesislerinden oluşacak küme
temelli gelişim yaklaşımı sayesinde
kırmızı biberin piyasa imajının iyileştirilmesi bekleniyor.
Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülecek 2.594.668 Avro bütçesi olan Maraş
Biberi Kümesi Projesi ile Kahramanmaraş İlinde faaliyet gösteren biber işleme
KOBİ’lerinin kümelenme faaliyetleri ile
bir araya getirilerek işbirliği yapabilmelerinin sağlanması ve rekabet güçlerinin
artırılması hedefleniyor.
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HACCP TEMEL EĞİTİMİ
KAHRAMANMARAŞ’TA DÜZENLENDİ
HACCP TEMEL EĞİTİMİ
KAHRAMANMARAŞ TA DÜZENLENDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hizmetiçi eğitim programı kapsamında HACCP temel eğitimi
Kahramanmaraş ta düzenlendi.
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Sağlıklı gıda sağlıklı gelecek sloganı
ile halkımızın sağlıklı gıda tüketmeleri için gıda kontrol çalışmalarına
aralıksız devam eden Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü HACCP hizmet içi eğitim
programı düzenliyor.
Kahramanmaraş Merkez ve İlçeleri, Adıyaman, Karaman, Kütahya ve
Hatay illerinden konu uzmanlarının
katıldığı eğitim toplantısı bir hafta
sürdü.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü organizesinde gerçekleştirilen eğitim toplantısında konu uzmanları Gıda Mühendisleri Seyra Avcı BAYKAL ve Nuray
Belgeç VARDAR tarafından katılımcılara HACCP uygulamaları, hijyen
kuralları, gıda kontrol hizmetleri ve
risk faktörleri anlatıldı.

BUNLARIN HEPSİ
SOYANIN NİMETLERİ
Soya Mürekkebi

Matbaalarda kullanılan mürekkebler artık petrol yerine soya yağından
yapılıyor. Soyadan elde edilen mürekkeb yenilenebilir bir kaynak olmasının yanında sağlıklı ve çevreyle
barışık. Parmaklarda leke bırakmaması da çabası. Bu gün Amerika, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde günlük gazetelerin % 90’dan fazlası soya
mürekkebiyle basılmakta.

Soya Biyodizeli

Soya yağından birtakım kimyasal
işlemlerden sonra biyodizel elde
edilmektedir. Elde edilen yakıt belirli düzeyde petrol esaslı ürünlerle
karıştırılarak araçlarda kullanılabilmektedir. Biyodizel de yenilenebilir
bir kaynak olmasının yanında kullanımı basit, sülfür ve diğer aromatiklerden ari, toksit olmayan, biyolojik
olarak parçalanabilen ve böylece
çevre kirliliği yaratmayan bir yakıt.
Günümüzde öğrenci servis araçlarında sıkça kullanılmakta.

Soyalı Pastel Boyalar

Bu pastel boyalar yaklaşık % 85 oranında soya yağı içeriyor ve toksin değil.Alışılagelmiş yöntemlerle yapılan

pastel boyalar petrol türevlerinden
imal edilmekte. Gözbebeği çocuklarımızın bu boyalarla sürekli haşır
neşir olduğunu düşünürsek soyadan
yapılan pastel boyaların önemi ortaya çıkıyor.

Kozmetik Sanayinde Soya

Günümüzde soya, vücut bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, nemlendirici, koruyucu gibi ürünlerin bünyesinde yer almaktadır. Kozmetik
sanayinde kullanılan yapay kimyasallar yerine soyadan ve sağlıklı olarak kullanılabilmektedir.

Soya Unundan Araba Lastiği
Dolgu Maddesi

Günümüzde lastik dolgu maddesi
olarak karbon siyahı denilen petrol
esaslı parçacıklar kullanılmaktadır.
Araba lastiği üreticileri bunları gerilme direnci ve aşınma dayanımını
iyileştirmek amacıyla kullanmaktadır. Petrol esaslı maddeler birçok
komplekse neden oluyorlar, maliyeti
yükseltiyor ve biyolojik esaslı maddelere göre çevreyi kirletme oranları daha yüksek. Bunun yerine üretici
ve bilim adamları soya fasulyesi gibi
ürünlerinden elde edilmiş biyolojik
esaslı maddeleri kullanabilmesi için
araştırma yapılmaktadır.
Bu saydıklarımıza daha birçok endüstriye ürünler eklenebilir. Mumlardan temizleyicilere, şampuanlardan kalemlere, döşemelerden
masalara dolaplara kadar….ve de
yapısında soyadan bir şeyler içeren
yüzlerce gıda maddesine kadar.

BUNLARIN HEPSİ
SOYANIN NİMETLERİ

Soya fasulyesi protein yönünden
zengin bir besin kaynağı. Soya unu,
soya sütü, soya eti, soya yağı adını
gündelik hayatımızda sıkça duyduğumuz gıda maddeleri. Peki ya soya
fasulyesinin endüstrideki kullanım
alanlarını dikkatlice okuyarak sağlığımıza, çevreye ve de ekonomimize
sağlayacağı katkıları düşünmeye çalışırmısınız.
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EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİ KAMPANYASINI
YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ ÇÜNKÜ!
İhsan EMİRALİOĞLU
İl Müdürü
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Toplumumuzda kutsal olarak kabul
edilen ekmek alın terinin ve bereketin
simgesidir. Ekmek israfının önlenmesi
kampanyasını yürekten destekliyoruz
çünkü Dünyada bu kadar aç insan varken ekmeği israf etmek gibi bir lüksümüzün olmadığını düşünüyoruz.
Gıda israfı dünyada ve ülkemizde ciddi
boyutlara ulaşmakta ve her geçen gün
artış göstermektedir. Yılda 870 milyon
insanın (Dünya nüfusunun % 12,5’i) yetersiz beslendiği, yaklaşık 10 milyon insanın ise açlık ve yetersiz beslenmeden
öldüğü dünyamızda, yıllık 1,3 milyar ton
gıdanın israf edildiği tahmin edilmektedir. İsraf edilen miktar, dünya gıda
üretiminin üçte birini oluşturmaktadır.
Gıda israfının başında en çok ekmek
gelmektedir. 2012 yılı araştırmalarına
bakıldığında ekmek tüketiminin günde
kişi başına 319 gr olduğu görünmektedir. Ülkemizde üretilen toplam ekmeğin %5.9’u israf edilmektedir. İsraf edilen ekmek sayısı günlük 6 milyon, yıllık
2,1 milyar adettir. Bir yılda israf edilen
2.1 milyar adet ekmek, ülkenin 23 gün78

lük ekmek ihtiyacı kadardır. Yıllık ekonomik kaybımız 1,546 milyar TL dir. Bu
rakam dünya birincisi olduğumuz un
ihracatından 2011 yılında elde edilen
1,605 milyar TL gelire eşdeğerdir.
İsraf edilen ekmeğin parasal karşılığı ile birçok yatırımın yapılabileceği ve
ülke ekonomisine önemli bir katkısının
olacağı yapılan araştırmalarda görülmektedir. Ekmek israfı kampanyasının
temel hedefi; ekmek israfını üretim
ve tüketim aşamasında önlemek, ihtiyaç kadar ekmek alınmasını ve doğru
muhafaza edilmesini sağlamak. Bayat
ekmeklerin değerlendirme yöntemi
konusunda toplumu bilgilendirmek ve
israf konusunda toplumsal duyarlılık
sağlamak için çalışmalarımız devam
edecektir.
Ülkemizde israfı çok büyük boyutlarda olan ekmeğin; israfını engellemek
için Toprak Mahsulleri Ofısi tarafından başlatılan ‘Ekmek İsrafını Önleme
Kampanyası’nı destekliyoruz ve Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü olarak bu konu üzerinde
önemle duruyoruz. İl ve İlçe teşkilatlarımız merkezde ve köylerde bulunan
vatandaşlara ulaşarak, konu ile ilgili
eğitim ve yayım çalışmaları yapmaktadırlar.
Bu çerçevede Müdürlüğümüz ve K.S.Ü.
Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile beraber , İl Özel İdare binasının önünde açık
hava etkinliği yapılarak, çeşitli listeler
dağıtılmış ve ülkemizdeki ekmek israfının ekonomik boyutuna dikkat çekilerek halkın bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.
Müdürlüğümüz, KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve TMO Kahramanmaraş
Ajans Müdürlüğü ile birlikte ‘Ekmeğini
Koru Milli Ekonomiye Katıl ‘ konulu pa-

nel düzenlemiştir.
Afşin İlçemizde bayat ekmekten yapılan yemek tatlılar ile bayan çiftçilerimiz
yarışmışlardır.
Merkeze ve İlçelere bağlı okullar, yurtlar ve toplu tüketim yerlerinde toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda, Ekmek
İsrafını Önleme Kampanyası hakkında
bilgi verilerek; ekmek israfının nasıl
önleneceği, evlerde alınacak tedbirler,
ekmek muhafaza yöntemleri ve bayat
ekmeğin değerlendirme teknikleri konularında bilgi verilmiştir. TV ve radyo
programları ile de desteklenen kampanya ile ilimizdeki ekmek israfının düşürülmesi hedeflenmiştir.
Kampanya öncesinde ülkemizde günlük
ekmek tüketim miktarı 95 milyonken,
geçen sene itibarıyla 86 milyona, ülkemiz genelinde yıllık ekmek tüketimi 2012
yılında toplamda 35 milyarken, 2013 yılında 31 milyara düştü.
2012 yılında Ülkemizde 5 milyon 950 bin
adet olan günlük ekmek israfının yüzde
18 azalmış olup 4 milyon 900 bin adede
düşmüştür. Günlük 1 milyon 50 bin, yıllık 384 milyon ekmeğin israf edilmekten,
çöpe atılmaktan kurtarıldı. Ekmek İsrafının önlenmesi kampanyası ile ülkemizde1,1 milyon ton buğday, 2,1 milyar
metreküp su tasarrufu kazanılmıştır.
Dünya genelinde her yıl 1,3 milyar ton
gıdanın israf edilmekte olup israf edilen gıdalarla Dünya genelindeki 842
milyon aç insanın ihtiyacı rahatlıkla
karşılanabilir. Kahramanmaraş İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak
ilerleyen tarihlerde de ekmek israfının
önlenmesi için egitim ve yayım çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Daha mutlu ve israfın yaşanmadığı
günler dileği ile.

EKMEK İSRAFINI ÖNLEME
KAMPANYASI KAPSAMINDA
ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş İl Özel İdare binasının
önünde gerçekleştirilen bir etkinlikle, ülkemizde ekmek israfının ekonomik boyutuna dikkat çekilerek toplumsal bilinç
oluşturulmaya çalışıldı.
KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Niyazi CAN, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan EMİRALİOĞLU, Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramanmaraş
Ajans Müdürü Yusuf KOÇYİĞİT, Eğitim
Fakültesi Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi hocaları ve öğrencilerinin katılımı ile
gerçekleşen etkinlikte K.S.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri öğrencileri tarafından ekmek israfının ekonomik boyutunun 1,546 milyar
TL olduğu ve bu rakamın dünya un ihracatında ilk sırada olduğumuz 2011 yılında elde edilen 1,605 milyar TL lik gelire
eşit olduğuna dikkat çekilerek israfın
önlenmesi için neler yapılması gerektiğine dair halka broşürler dağıtılarak,
toplum bilinci oluşturulmaya çalışıldı.
Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramanmaraş Ajans Müdürü Yusuf KOÇYİĞİT, Kahramanmaraş’ta tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ekmek israfının
önlenmesi için çalışmalar yaptıklarını,
Kahramanmaraş’ta kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı tüm kamuoyuna
teşekkür ettiğini belirterek, israfın ön-

lenmesi için çalışmaların yıl boyunca
devam edeceğini ve hedeflerinin Kahramanmaraş ta sıfır ekmek israfı olduğunu söyledi.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
İhsan EMİRALİOĞLU, ekmek israfına
başka açıdan değinmek için bir araya
geldiklerini ifade ederek “Kahramanmaraş’ta öğrencilerin ekmek israfına
karşı verdikleri destek bizim için son
derece anlamlı. Ekmeğin milletimiz açısından çok büyük bir önemi var. Biz bu
değerden gelen bir toplumuz. Zamanla
ekmeğe verdiğimiz değeri kaybetmiş
durumdayız. Gençlerimizin ekmek israfına yeniden sahip çıkması bizim için
son derece önemlidir” dedi.
KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Niyazi CAN ise toplumun sorunlarının
farkında olan öğretmen yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını vurgulayarak,
kampanyaya destek veren öğrencilerini
kutladı.
Kahramanmaraş İl Özel İdare binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte
K.S.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar
Teknolojileri Eğitimi öğrencileri tarafından, ekmek israfının önlenmesi
için neler yapılması gerektiğini bildiren broşürlerin dağıtılması kamuoyunda ilgi ile karşılandı.
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HER AİLE BİR ÇİÇEKTİR
Arif AVİZE
Fotoğraf Sanatçısı
K.Maraş Dağlarının 500-1800 mt rakımlı serin yaylalarında, naif, mütevekkil, bazen suskun, bazen coşkulu
rengarenk çiçeklerini fotoğraflama
imkanı bulduk. Genelde geniş gruplar
halinde açan bu çiçekler her mevsim
duruşlarıyla bize bir aileyi anımsattı.
Onları her görüşümüzde sevgiyle yorumladık.
Mutlu anlarına, bazen da bize göre
hüzünlü anlarına tanıklık ettik. Bazen
karları delip çıktıklarını gördük. Bir
80

mevsim de olsa çiçek açabilmek, gözümüze ve gönlümüze rengarenk güzellikler saçabilmek ve gelecek yıllara
daha çok çiçekle merhaba diyebilmek
için azimliydiler, kararlıydılar. Sanki bir ailenin yaşam mücadelesini ve
gündelik hayatını yaşıyor ve anlatıyor
gibiydiler.
Tomurcuklarıyla, çiçekleriyle, sürgün
vermiş yeni filizleriyle, hep bir arada
bulunmalarıyla, birbirlerine bağlılıklarıyla, kısacası mevsimlik yaşantılarıyla

biz bir aileyiz diyorlardı. Aile konusunda bizlere ilham kaynağı olan bu çiçekler, böyle bir çalışma yapmamıza
da vesile oldular. Aslında bizlere her
ailenin bir çiçek olduğunu hatırlattılar. Çünkü onlar rengârenk sevgilerle donatılmış kocaman bir aileydiler.
Bir gün sizin de yolunuz düşerse bahar
aylarında dağlara, orada mutlaka sizin
için açan bir çiçek vardır. Ömrünüz sevdiklerinizle her daim çiçek çiçek bahar
olsun.
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BAŞKONUŞ YAYLASI

ODUN ATEŞİNDE TÜRK KAHVESİ KEYFİ

Kahramanmaraş‘ın en gözde yayla merkezlerinden birisi olan Başkonuş Yaylası. Yeşillikler içerisinde bir tabiat harikası olarak, hem yazın hemde kışın ziyaretçilerini bekliyor. Yaylada kent yaşamından uzak doğa ile baş
başa bir gün geçirme fırsatı bulabilirsiniz.
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Gezi Rehberi

Patika yollardan ve çamların arasından
doğa yürüyüşü yapılarak, Seyrengeç tepesinden yaklaşık 1700 m. yükseklikten,
baraj gölünün mavilikleri ile doğanın yeşilinin iç içe girdiği eşsiz manzarada dinlenme, sohbet etme, fotoğraf çekme gibi aktivitelerin yapılabileceği eşsiz bir mekân.
Kahramanmaraş-Andırın yolu üzerinde
bulunan Başkonuş, Kahramanmaraş İl
Merkezine 55 km, Andırın İlçesine 30 km
mesafede yer almaktadır.Başkonuş yaylası, bölgemizin en güzel doğal güzellikleri
arasında yer almakta ve zengin bir orman
dokusunu oluşturmaktadır. Rakımın 600
ile l785 metre arasında olduğu Başkonuş’ta geyikler serbest olarak ormanda
dolaşmaktadır. Başkonuş Yaylası dağında
Kızılçam, Karaçam, Sedir, Göknar, Ardıç,
Meşe, Hartlap, Tesbih Çalısı, Kayın, Gürgen, Çınar, Çeviz ve Zeytin ağaçları ve onlarca bitki türü ile geyik, sincap, tavşan,
keklik, tilki, çakal gibi yabani hayvanlar da
yaşamaktadır.
Sosyal tesislerinde bulunduğu yaylada
konaklama için 2 adet bungolog ev, lokal,
lokanta, fırın, camii bulunmaktadır. Ayrıca
kamp çadırı ve karavan ile konaklama imkânları mevcuttur.
Kışın kar kalınlığının 3 metreye kadar
ulaştığı Başkonuş’ta karın tadını çıkarmak, kayak keyfi yapmak isteyenlerin ve
odun ateşinin etrafında Başkonuşa özgü
Türk kahvesini yudumlamak isteyenler
için eşsiz bir mekân.
Kahramanmaraş’a gelipte Başkonuş’ a
uğramadan tertemiz havasını solumadan
ilimizden ayrılmayınız.
Erdem BAĞCI
Editör
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KADİM ŞEHİR

MARAŞ

tarihten koşup gelen
kadim şehir Maraş,
‘yorgun savaşçı’ misali
kartal yuvasında
yorgunluk çıkarırcasına
yaslar sırtını Ahirdağı’na,
ayaklarının altında
engin ovaları
uzanırken sonsuzluğa
ve sağında Ceyhan
solunda Aksu ırmağı
bir kuşak gibi
sararken belini
seyreder ufukları
yaylalarında oynaşır ceylanları
uçuşur düzlüklerinde turaçları,
dağları sırdaşı olur
geçit vermez yolları yoldaşı,
tutunur sevdasına
tellerine vurur sazının
çığırırken türkülerini
savurur semaya,
davullar çalınıp
halaylar çekilirken
güvercinler sığırcık kuşları
başlatırlar göksel şölenlerini
tarihin tanıklığında
nice harpler gördü
yiğitleri destanlar yazdı
kahramanlıkları düşmedi dillerden,
Mekke Medine Bağdat Şam
Kudüs Kahire Semerkant Buhara
Bakü Grozni Kırım Mostar
Saraybosna Kurtuba
kardeş şehirleri oldu
içinden nehirler geçen
trenler geçen şehir,
kıyam halinde daim
Anadolu’nun bağrında
sürdürür duruşunu mütevekkil..

Hüseyin GÖK

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme
Şube Müdürü
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Fotoğraflar / İbrahim YILDIR
Fotoğraf Sanatçısı

YEMENİCİLİK

TARİHTEN GELEN MİRAS

Deri işlemeciliği yöremizde “Köşkerlik”
olarak; deri ustaları da “Köşker” olarak
tabir edilmektedir. “Köşger” kelimesi
Farsça “keşfger” kelimesinden gelmiş
olup; ayakkabı yapan anlamına gelmektedir. İşlenmiş derilerin kökboyaları ile
boyanıp, köşker ustalarının elleriyle
kesip diktiği ayakkabılara ise “Yemeni”
denilmektedir. Yemeni kelimesi Arapça “yemen” kökünden gelmektedir.
Arapça anlamı ise “bir tür hafif ve kaba
ayakkabı” anlamındadır.
Bin yıllık bir tarihi olan yemeniciliğin
Orta Asya Türk kültürüne kadar uzandığı, Oğuz destanlarında ayakkabının
isimlerinin birinin “edik” diğeri “sokman” olduğu görülmektedir. Osmanlılarda ise 35 farklı çeşit yemeni olduğu
bilinmektedir. Günümüzde de gerek
hanımların gerekse erkeklerin ayaklarında köşker ustalarının otantik şekil-

de diktikleri ayakkabılara
rastlanmaktadır.
Bize ait olan ve hem sağlığı, hem sanatı, hem şıklığı yansıtan yemeniler son
yıllarda da tarihi sinema
filmlerinde yoğun olarak
kullanılmıştır.
Hollywood’un gişe rekorları kıran
Harry Potter, Truva, Yüzüklerin Efendisi, Büyük
İskender ve Eragon gibi
filmlerin oyuncuları ve
yine İstanbul’un fethinin
anlatıldığı “Fetih 1453”
filminde rol alan oyuncular Kahramanmaraş’taki
köşkerlerin elinden çıkan
yemenileri giymişlerdir.
Tamamen elde üretilen
üstü manda derisinden
altı ise manda köselesinden yapılmış ve doğal
kökboyaları ile boyanmış
Yemeniler; diğer ayakkabı
türlerine göre, daha sağlıklı, ortopedik, ucuz ve
dayanıklıdır. İnsanlar, refah düzeyleri yükseldikçe
ucuz ürünler yerine her ne
kadar gösterişe yönelmişseler de son
zamanlar da organik, tamamen doğal
olan ürünlere ilgi daha da artmaktadır. Yemeniyi daha çok yöremizde halkoyunları ekiplerinin yanı sıra mantar
hastalıklarından ve pişikten yakınanlar
tercih etmektedir. Yapısında kimyasal
madde bulunmayan, ayağın rahatlıkla
hava almasını sağlayan yemeni, mantar
hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde büyük yarar sağlamaktadır. Ayrıca parmak aralarındaki pişiklerin oluşumunu önlemektedir. Yemeninin alt
tabanıyla üst tabanı arasındaki kil, insan vücudunda biriken elektriği toprağa
vererek insanı rahatlatmaktadır. Ayrıca
gözenekli derilerden yapıldığı için teri
dışarı atarak ayakta koku oluşturmazlar. Dışarıda giymekten çekinenler
evde terlik yerine yemeni giyilebilirler.

Yemeni yapımında kullanılan derilerin
tabakhanede işlenme sürecinin uzun
olması ve yine yemeni yapım aşamasında hiçbir makine kullanılmadan elle
kesilip elle dikildiği için yemeni ustaları
sınırlı sayıda üretim yapabilmektedirler.
28-46 arasında her numaradan üretilen
ürünler doğada bulunan 5 temel renkteki kökboyaları ile boyanarak hazırlandığı için yine sınırlı renk alternatifi
sunulmakta yalnızca siyah, yeşil, sarı,
turuncu ve bordo renkte ayakkabılar
yapılmaktadır.
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