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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Tarım, 
ülkemizde bilişim teknolojilerinin gelişimiyle insana, 
bitkiye, hayvana, çevreye duyarlı, üretimde kalite ve 
verimlilik artışına olanak sağlayan ciddi bir evrim 
geçirmektedir.”  dedi.

11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında 
düzenlenen Tarım Bakanları Konferansı, Almanya’nın 
başkenti Berlin’de Alman Dışişleri Bakanlığında başladı. 
70 ülkeden tarım bakanlarının katıldığı konferansta, 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Tarım ve 
Kırsal Bölgelerde Yapısal Değişiklikler” konulu oturumu 
yönetti.
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“Türkiye’de Tarım, 
Bilişim Teknolojilerinin 

Gelişimiyle Evrim 
Geçirmektedir”
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KÖŞE YAZISI

Yoğun bir çalışma temposu ile geride bıraktığı-

mız 2018 yılında gerek Bakanlığımız, gerekse de yerel 

imkânları kullanarak önemli projeler gerçekleştirmek 

suretiyle İlimiz ve Ülkemiz tarımına değer kattığımıza 

inanıyorum. 

Ülkemizde ve dünyada üretiminde lider konumda ol-

duğumuz fındıkta, verimde de lider İle yakışır bir konu-

ma gelmek için 2018 yılında da tarımda ilk önceliğimiz 

fındık oldu. Fındıkta dekara ortalama 10 kg’lık bir artışın 

ekonomimize yıllık yaklaşık 300 milyon TL, 1 randıman 

artışının ise 50 milyon TL’lik bir katkı sağlayacağı bilin-

ciyle fındıkta verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik çalış-

malara 2018 yılında da öncelik verilmiştir. 

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

devamı 2’de

17 bin ton bal üretimi ile Ülkemiz bal üretiminde ilk 
sırada yer alan ilimizin bu zenginliğini daha fazla ön plana 
çıkarmak, arıcılarımızın kendilerini geliştirmelerini ve daha 
kaliteli bal ve arı ürünleri üretmelerini teşvik etmek amacıyla 
İl Müdürlüğümüz tarafından “Ordulu Arıcılar Yarışıyor 
Bilgi Yarışması” ve “En İyi Bal Yarışması” düzenlenmiştir. 
Düzenlenen programa Valimiz Seddar YAVUZ, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ, İl Tarım ve Orman 
Müdürümüz Kemal YILMAZ, kurum amirleri ve çok sayıda 
arıcımız katılmıştır.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Bildiğimiz üzere Ordu fındık, kivi ve bal 
diyarı olarak anılmakta olup Türkiye fındık üretiminin 
%32’si, bal üretiminin %15’i ve kivi üretiminin % 13’ü ilimiz 
üreticileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu üretim 
oranlarıyla ilimiz ülkemiz fındık ve bal üretiminde ilk sırada 
kivi üretiminde ise 2. sırada yer almaktadır. Bizler de İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilçe müdürlüklerimiz 
ile birlikte bir yandan bu üç ana ürünümüze ilave olarak 
üreticilerimizin gelirine katkı sunacak istiridye mantarı ve 
çilek gibi yeni ürünleri ürün desenimize katmaya çalışıyor, 
bir yandan da ilimiz ekonomisine son derece önemli 

katkı sağlayan ana ürünlerimizde yani fındık, kivi ve bal 
üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya çalışıyoruz. Böylece 
tarımsal üretimi arttırmak suretiyle ilimiz ekonomisine 
tarımın daha fazla katkı sunmasını istiyoruz. İşte bu 
noktada eğitim ve yayım faaliyetleri bizim için büyük 
önem taşımaktadır. Verim ve kalite artışı sağlamak bir 
yandan da ürün desenimize yeni ürünler katmak amacıyla 
her yıl yaklaşık 45.000 üreticimize teorik ve uygulamalı 
eğitimler verilmektedir. Eğitimlerimiz çiftçi toplantısı, 
demonstrasyon, kurslar, yarışmalar ve teşvik müsabakaları 
şeklinde gerçekleştirilmektedir. Özellikle yaz aylarında 
düzenlenen yayla şenliklerinde buzağı ve kuzu güzellik 
yarışmaları, en iyi bal, peynir, çilek yarışmaları  ile kivi 
hasat döneminde en iyi kivi yarışması ve Mart ayında yine 
bu salonda oldukça yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz 
buzağı ödüllü buzağı bakım besleme bilgi yarışması 
üreticilerimizin bilgi ve becerilerinin arttırılmasında 
son derece faydalı olmuş ve bu etkinliklerden önemli 
kazanımlar elde edilmiştir. İşte bugün düzenlediğimiz 
Ordulu Arıcılar Yarışıyor Bilgi Yarışmasında arıcılarımızın 
bilgi ve becerilerinde artış sağlayacak, arıcılarımızın yanlış 
uygulamalarını düzeltmelerine ve birbirleri ile kaynaşma 
imkanı sunacaktır.

“ORDULU ARICILAR YARIŞIYOR” BİLGİ YARIŞMASINDA 
BİRİNCİLİK PAYLAŞILDI

Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzce uygulanan “Ordu İli Fındık 
Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması ve Budama 
Elemanı Benim Projesi” kapsamında yürütülen çalışmaları 
yerinde inceledi. Bu kapsamda Perşembe İlçesi Doğan 
mahallesinde Ahmet AK isimli üreticinin örnek bahçesinde 
yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Seddar YAVUZ, 
fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarla 
ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ ve Proje 
Koordinatörü Ömür DUYAR’dan bilgi aldı.

Örnek Fındık bahçesinde yaptığı incelemenin ardından 
açıklamalarda bulunan Valimiz Seddar YAVUZ; “  Malumunuz 
olduğu üzere Ordu’nun en önemli geçim kaynağı fındıktır. 
Dolayısıyla böylesine önemli bir ürün konusunda hem 
devletimizin ilgili birimleri, hem de Valiliğimizin bu konuya 
duyarsız kalması elbette mümkün değil. Ordu İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 285 civarında 
teknik eleman bulunuyor. Dolayısıyla böylesine birikimli 

bir teşkilatın daha çok sahada, daha çok bahçelerde 
olması ve çiftçilerimize rehberlik etmesi gerekmektedir. 
Özellikle de yaşlanan fındık bahçelerinin yenilenmesi, 
iyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları bizler 
için fevkalade önemlidir. Bu proje kapsamında örnek 
bahçelerimize 2018 yılında 400 dekar daha örnek bahçe 
eklenmiştir. Teknik elemanların bana verdiği bilgilere göre 
fındıkta ilimizde bir randıman artışı 50 milyon TL, dekara 
10 kg bir artış ise yaklaşık 300 milyon TL civarında bir ek 
gelir sağlıyor. Dolayısıyla hesap ettiğimiz zaman sadece 
bu artış bile, ilimizde toplam bal üretimlerinden elde 
ettiğimiz gelirden daha üstünde bir gelirden bahsediyoruz. 
Bu açıdan bakıldığında elimizdekinin önce en iyi şekilde 
değerlendirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte elbette 
en iyi türlerin, çeşitlerin bulunması, bununla ilgili enstitülerle 
çalışılması da dahil olmak üzere, bir fındık politikasının 
ayaklarının yere basması ve daha iyi bir yere getirilmesi en 
büyük hedeflerimizden bir tanesidir. 

VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ ÖRNEK FINDIK 
BAHÇELERİ OLUŞTURMA PROJEMİZDE ÇALIŞMALARI 

YERİNDE İNCELEDİ
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KÖŞE YAZISI
Kemal YILMAZ

İl Müdürü

FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine 
göre ahır gübresi, fosforlu ve potaslı gübreler fındık 
ocaklarının 50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. 
Ocak başına 30-40 kg yanmış ahır gübresi toprağa 
karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozaları da bu 
dönemde toplanmalıdır. Fındık koşnili ve virgül 
kabuklu biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.

ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. 
Kovan ağızlarının kar temizliği ve havalandırması 
yapılır. Kovanlar farelerden korunur. 

SIĞIRCILIK: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı 
bakım ve beslemeye dikkat edilir. Vitamin ve 
mineral karması katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj 
yemlemesine de devam edilir. Gebeliğin son iki ayına 
giren hayvanlar kuruya alınır. Ahırlar temizlenerek 
doğum bölmeleri hazırlanır. Meme hastalıklarını 
önlemek amacıyla meme temizliğine dikkat edilir. 
Yeni doğan buzağıların göbek kordonundan vücuda 
mikrop bulaşmaması için önlem alınır ve bakım 
beslemesine de ayrıca dikkat edilir. İkinci kez parazit 
ilaçlaması uygulanır. Şap aşısı yapılır.

KOYUNCULUK: Gebeliğin son iki ayına giren 
koyunlara kaliteli kaba yeme ilaveten günde 0,5-
1 kg kadar kesif yem verilir. Gebeliğin ilerleyen 
dönemlerinde hayvanlar kapıdan giriş ve çıkışlarda 
sıkıştırılmamalıdır. Bu dönemde ağıl temizliğine ve 
havalandırmaya özen gösterilir. 

SERACILIK: Marul, taze soğan ve ıspanak 
yetiştiriciliğine devam edilir.

OCAK - ŞUBAT

MART - NİSAN
FINDIK: Fındık bahçelerine verilecek olan azotlu 
gübrenin yarısı Mart ayı başlarında çapa ile 5-10 
cm toprak derinliğine karıştırılarak verilir. Ocak 
altları kuru otlu ise gübre verilecek alan önce 
çapa ile otlarından temizlenmelidir. Nisan ayının 
ikinci haftasından itibaren de fındık kozalak akarı 
mücadelesine başlanır. Yine, fındık virgül kabuklu 
biti mücadelesi de Mart ayı başlarında yapılmalıdır. 
Fenolojik duruma göra Nisan ayında fındık külleme 
mücadelesi yapılır.

KİVİ: Kivi bahçelerinde yeni fidan dikimi yapılır. 
Azotlu gübreler bu dönemde verilmelidir. Çatı 
sistemi (T sistemi vs.) kurulur.)

SERACILIK: Seralarda ilkbahar sezonu için 
toprak hazırlığı yapılır. Toprakta hastalık ve zararlı 
görüldüğü takdirde toprak ilaçlanır. Mart ayı 
başlarında tohum ekimi yapılır. Fideler 5-6 yaprağa 
ulaştığında seralardaki yerlerine dikilir. Danaburnu 
ve kök çürüklüğüne karşı ilaçlı mücadele uygulanır.  

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ: Sığırlarda şap, LSD ve 
şarbon hastalıkları ile mücadele  amacıyla aşılamalar 
gerçekleştirilir. Kıl kurduna karşı parazit hapı verilir. 
Ahırların dezenfeksiyonuna dikkat edilir. Yem 
rasyonlarına vitamin ve mineral yönünden takviye 
yapılır. Yem değişiklikleri hayvanlarda bağırsak 
bozukluklarına neden olduğundan hayvanlar 
meraya tedricen çıkarılmalıdır.

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Koyunlarda 
rasyonel bakım ve beslemeye dikkat edilir. 
İlkbaharda taze çayırlardan zehirlenmeleri önlemek 
için Enteretoksemi aşısı yaptırılmalıdır.

ARICILIK: Arıların kontrolleri yapılır. İlkbahar 
şuruplaması uygulanır. Varroa hastalığına karşı da 
ilaçlı mücadele uygulanır. Ayrıca, kovanlarda yavru 
çürüklüğü ve ishallere karşı da tedbirler alınır. 

İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve biri 
yerel diğeri Bakanlık bütçesi ile yürüttüğümüz “Fın-
dık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması ve 
Budama Elemanı Benim” projeleri ile uzman teknik 
personellerimizin kontrolünde her ilçemizde 20’şer 
dekar örnek fındık bahçeleri oluşturduk. Çok sayı-
da budama elemanı yetiştirdik. Örnek bahçelerimiz 
kamuoyunda büyük ilgi görmeye devam etti ve ta-
lepler üzerine proje dışında da teknik personelleri-
miz kontrolünde oluşturulan örnek bahçelerimizin 
sayısı her geçen gün arttı. Bu gün tekniğine uygun 
budama ve diğer bakım işleri yapılmış yüzlerce ör-
nek bahçemiz mevcuttur. Bu örnek bahçelerimiz-
de dekara 300-400 kg’lara varan fındık verimine 
ulaşılabileceğini gösterdik. Bu bahçelerde yaptığı-
mız tarla günleri ve yerel basın aracılığıyla çalışma-
larımızı tüm kamuoyuyla paylaştık. Ve neticesinde 
üreticilerimizden yoğun bir takdir ve ilgi gördük. 

Yine Ülkemizde ve dünyada her geçen gün 
daha da büyük önem kazanan iyi ve organik tarım 
uygulamalarına İl Müdürlüğü olarak bizler de ayrı 
bir önem verdik. Yaptığımız özverili çalışmalar ve 
yürüttüğümüz projelerle çok büyük bir kısmı fın-
dık ürününde olmak üzere 2018 yılı sonu itibarı ile 
2.072 üreticimizle 74 bin 331 dekar alanda iyi tarım 
uygulamaları, 2.760 üreticimizle de 69 bin 600 de-
kar alanda organik tarım uygulamaları rakamlarına 
ulaştık. Diğer taraftan fındıkta verim ve kaliteye di-
rekt etkili olan gübreleme ve kireç uygulamasında 
en önemli unsur olan toprağımızın yapısını ortaya 
çıkarmak ve toprak haritası oluşturmak için Altı-
nordu ilçemizde “Toprağını Tanısın Altın Gibi Par-
lasın Projesini” Altınordu Belediye Başkanlığımız ile 
birlikte yürüttük.

Fındık ürünündeki çalışmalarımızın yanında 
2018 yılında ilave gelir getirici ürünlerin çeşitlen-
dirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik proje ve 
çalışmalarımız da aralıksız devam etmiştir. Fındık-
tan sonra ilimizde en önemli gelir getiren bitkisel 
ürünlerden olan ve Ülkemiz üretiminde ikinci sıra-
da olduğumuz kivi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak 
amacıyla üreticilerimize sertifikalı 3.000 adet kivi 
fidanı dağıttık. Bunun yanında son yıllarda ilimizde 
üretimi oldukça azalan çilek üretiminde yaptığımız 
çalışmalar neticesinde 2018 yılı hedefimiz olan 
1000 ton çilek üretimine yılsonu itibariyle ulaş-
tık. Yine ilimiz tarımına çok yakın zamanlarda ka-
zandırdığımız solucan gübresi üretimi ve istiridye 
mantarı yetiştiriciliğini geliştirmek ve yaygınlaştır-
mak amacıyla DOKAP destekli yürüttüğümüz pro-
jeler ile 2018 yılında 15 adet solucan gübresi üretim 
tesisi ve 4 adet istiridye mantarı üretim tesisi daha 
kurduk. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yürütece-
ğimiz çalışmalarla çok daha iyi yerlere geleceğimi-
ze inanıyorum. Arıcılıkta ürün çeşitliliğini artırmak 
ve yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam et-
tik. “Annelerin Elinden Arı Sütü Projesini” uyguladık.

Tarım teşkilatı olarak oldukça önemsediğimiz 
hayvan sağlığı ve koruyucu hekimlik faaliyetleri 
hususunda personelimizin yoğun gayretleri ve öz-
verili çalışmaları neticesinde 2018 yılında 533.451 
aşılama, 107.723 küpeleme, 31 bin suni tohumlama 
ve iki milyonu aşan sağlık taraması yaptık. Bakanlı-
ğımızca 2018 yılının buzağı ölümlerinin önlenmesi 
yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla biz de İl Müdür-
lüğü olarak “Yerli ve Milli Tarım İçin Buzağılar Öl-
mesin” sloganı ile başlattığımız eğitim çalışmaları 
kapsamında mahalle mahalle dolaşarak yetiştirici-
lerimize buzağı yetiştiriciliği konusunda eğitimler 

verdik. Sayın Valimiz Seddar YAVUZ’un himayele-
rinde ve teşrifleriyle düzenlediğimiz “Buzağı Ödül-
lü Buzağı Bakım Besleme Bilgi Yarışması” ile hem 
üreticilerimizin bilgi düzeyini artırdık, hem de bu 
konuda kamuoyunda önemli bir farkındalık sağla-
dık. Yine ilimizde fındıktan sonra en önemli geçim 
kaynağı olan ve Ülkemiz bal üretiminde lider konu-
munda bulunduğumuz arıcılıkta yetiştiricilerimizin 
bilgi seviyelerini artırmak, kaliteyi teşvik etmek için 
“Arı Yetiştiriciliği Bilgi Yarışması ve En İyi Bal Yarış-
malarını” Sayın Valimizin destekleriyle tertip ettik. 
Her iki yarışmamız da üreticilerimizden ve basın-
dan büyük ilgi gördü.

İlimiz hayvancılığının gelişmesinde çok büyük 
önemi olan meralarımızın yaklaşık 10 bin hektarlık 
bölümünde ıslah çalışmalarını tamamladık ve bu 
çalışmalarımıza 2019 yılında da hız kesmeden de-
vam edeceğiz. Bu güne kadar yaklaşık 14 bin hek-
tar alanda tahsis çalışmasını tamamladığımız me-
ralarımızda 2018 yılında 30 bin hektar alanın daha 
tahsis çalışmasını tamamlayarak 50 bin hektarlık 
mera alanlarımızın %90’ına yakın kısmının tahsisi-
ni bitirmiş olduk. Yine hayvancılıkta çok önemli bir 
girdi olan yem bitkilerinin ekilişini yaygınlaştırmak 
amacıyla Akkuş ve Mesudiye ilçelerimizde uygula-
dığımız “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Proje-
si” kapsamında 4 bin dekar yeni alanda, yonca ve 
korunga üretimi gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra 
DOKAP illeri ahır/ağıl desteklemeleri kapsamında 
2018  yılında 7 adet ahırın yapımı tamamlanmış, 12 
adet ahırın yapımı devam etmektedir. 2014 yılında 
başlayan proje ile ilimize kazandırmış olduğumuz 
modern ahır sayısı 72’ye ulaşmıştır. Serbest sistem 
ve organik yumurta üretimini geliştirmek amacıyla 
projeler yürüttük. DOKAP iş birliği ile 11 adet %50 
hibeli Entegre Organik Yumurta Üretim Tesisi kur-
duk. 

Halk sağlığını korumak adına İl Müdürlüğü-
müzce 2018 yılında 12.974 gıda ve yem işletmesi 
denetimi yapılmış ve 842 adet gıda ile yem numu-
nesi alınırken, 1.000’in üzerinde su ürünleri dene-
timi gerçekleştirdik. Alo Gıda hattımıza yapılan her 
başvuru arkadaşlarımız tarafından titizlikle incele-
nerek sonuçlandırıldı. Sorumluluk bilinciyle her yıl 
programımızın da üzerinde denetim gerçekleştire-
rek halkımızın güvenilir gıda tüketmesine yardım-
cı olmaya çalışıyoruz. Müdürlüğümüzün en temel 
görevlerinden biri çiftçilerimizi doğru ve güncel 
bilgilerle yönlendirerek daha iyi bir tarımsal üretim 
yapmalarını sağlamaktır. Bu amaçla tüm il genelin-
de yürüttüğümüz 1.910 adet eğitim ve yayım faali-
yeti ile bir önceki yıla oranla %50 oranında bir artış 
sağlayarak 45 binin üzerinde çiftçimize ulaşarak 
onları bilinçlendirdik. 

Kurum olarak her daim üreticilerimizin yanın-
da olduk. Çiftçilerimizin daha çok ve kaliteli ürün 
üretmesini teşvik ettik. Bakanlığımızın ulusal prog-
ramında yer alan birçok destekleme kaleminden 
ilimiz üreticilerini de azami ölçüde faydalandırdık. 
Üreticilerimizin, 2018 yılında toplam 352 milyon 
TL’nin üzerinde tarımsal destekleme ödemesi al-
masına katkı sağladık.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da 
büyük bir özveriyle çalışarak, ilimiz ve Ülkemiz ta-
rımına katkı sağlayan bütün mesai arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 2019 yılının Ülkemiz adına hu-
zurlu bir yıl olmasını temenni ediyor, Çiftçilerimize 
bol ve bereketli kazançlar diliyorum. 
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Güvenilir gıda; birincil üretim aşamasından başlayarak 
çiftlikten sofraya, tüketiciye ulaşana kadar geçen sürede 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıdadır. Gü-
venilir olmayan gıda, gıda ile temas eden madde ve mal-
zeme piyasaya arz edilemez. İnsan sağlığı için tehlike oluş-
turan ve tüketime uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan 
gıda kabul edilmektedir. Gıda üreticileri, pazara sundukları 
ürünlerin güvenilirliğini garanti etmelerinin, bir halk sağlığı 
görevi olduğunun bilincinde olmalıdırlar.

Kalıntı; hayvansal kökenli, birincil ürünlere geçen ve 
halk sağlığına zararlı olabilecek farmakolojik tesire sahip 
maddelerin, onların metabolitlerinin veya diğer maddelerin 
kalıntısına denir. Kullanımına izin verilmeyen bir maddenin 
varlığı, izin verilen bir maddenin kalıntısının izin verilen se-
viyeyi aşmasının tespiti ya da bu ürünlerin üretime alınması 
ve işlenmesi suretiyle piyasaya arzı yasa ihlalidir.

Gıda ve ürünlerinin küreselleşmesi, gıda güvenliğinin 
sıkı kontrolünün sağlanmasının daha önce hiç olmadığı 
kadar gerekli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Canlı hay-
van ve hayvansal ürünlerde gıda güvenliğinin sağlanabil-
mesi için insan sağlığına zararlı olabilecek belirli maddeler 
ve bunların varlığının araştırılması gerekmektedir. Bu kap-
samda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kalıntı izleme 

planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Kalıntı izleme 
planları, gıda değeri olan canlı hayvan ve hayvansal birincil 
gıdalarda gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak 
yıllık bazda yürütülen izleme ve denetim programlarıdır. 
Türkiye’de ilk olarak 1998 yılında yetiştiricilik yolu ile elde 
edilen su ürünlerinde kalıntı izleme planları uygulanmaya 
başlanmıştır. Kanatlı hayvan etleri ile kırmızı eti, su ürünle-
ri yetiştiricilik ürünlerini, çiğ süt, yumurta ve balı kapsayan 
Ulusal Kalıntı İzleme Planıyla; yasaklı ve izinli veteriner tıp 
ürünleri, ağır metal, pestisit, mikotoksin, boya ve naftalin 
kalıntıları araştırılmaktadır.

Numuneler; çiftliklerden,  birincil ürün / paketleme te-
sislerinden, canlı hayvanlardan,  hayvansal ürünlerden alın-
maktadır. Uygunsuzluk durumunda 5996 sayılı Kanun ve 
ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım (idari para cezası, 
ürün toplatma, savcılığa suç duyurusu vb.) uygulanmakta-
dır. Kalıntı izleme; Ülkemizde Canlı Hayvanlar ve Hayvan-
sal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İz-
lenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik ve Canlı 
Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Genelge-
sinde belirtilen kurallara göre yıllık olarak hazırlanan ulusal 
kalıntı izleme planı çerçevesinde yürütülmektedir. 

2008-2017 yılları arasında İl Müdürlüğümüzce 864 adet 

kalıntı izleme amaçlı ürün numunesi alınmıştır. 2018 Yılı 
Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında ise İlimiz genelinde;  
başta bal olmak üzere,  kırmızı et, kanatlı eti, balık, çiğ süt 
ve yumurtadan toplam 155 adet numune alınarak bakanlık-
ça belirlenen yetkili laboratuvarlara gönderilerek analizleri 
yaptırılmıştır.  Laboratuvar sonuçlarına göre uygunsuzluk 
tespit edilmemiştir.

Bitkisel ve hayvansal üretimde, etiketsiz ve ruhsatsız ilaç 
ve kimyasalların kullanılması ve bulundurulması yasaktır. 
Birincil üretim yapanlar, perakende işyerleri ile gıda ve yem 
işletmecileri, kendi kontrolleri altındaki faaliyet alanı ile ilgili 
Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen genel ve özel hij-
yen esaslarına uymak zorundadır.

HAYVANSAL GIDALARDA ANTİBİYOTİK PESTİSİT AĞIR METAL GİBİ KALINTILAR 
İZLENİYOR

Koyun ve keçilerde ateş, deride kırmızılık , kabuklan-
ma şeklinde lezyonların oluşumu ilerleyen durumlarda 
özellikle akciğerlerde pnömoni tablosu oluşturan ölüm-
lede sonuçlanabilen viral bir hastalıktır. Hastalık hasta 
hayvanlarla aynı ortamda bulunanlara solunum yolu ile 

ayrıca deride oluşan lezyon veya 
kabuklara direkt temas edilmesi 
ile deride bulunan sıyrıklar vası-
tası ile koyun ve keçiler arasın-
da yayılır. Hastalığın inkübasyon 
(kuluçka) süresi 8-13 gündür. 
Etken oluşan lezyonların kabuk-
larında ve yapağıda 3 ay, bulaşık 
yüzeylerde ise 6 ay kadar canlı 
kalabilirler. Hastalıklı sürü karan-
lık ve serin ağıllarda ise etken 2 
yıla kadar canlı kalabilmektedir. 
Bu süre merada 2 ay civarında 
olup sağlam sürüler buraya te-
mizlik ve dezenfeksiyon işlem-
leri yapılmadan konulmamalı-
dır. Dezenfeksiyon işleminden 
önce ağıl temizliği yapılıp gübre 
ve altlıklar uzaklaştırılır. Dezen-
feksiyonda % 2-3 lük sodyum 
hipoklorit     (çamaşır suyu ), % 
0.1 oranlarında ( potasyum per-

manganat, süblime, formol ) kullanılabilir. Etken direk gü-
neş ışınlarına maruz kaldığında kısa sürede etkisiz hale 
gelir. Hastalığın ilk belirtisi 40-42 derece yüksek ateş de-
vamında 2-5 gün içinde 0,5-1 cm çapında papüller ( deri 

lezyonları ) özellikle meme , koltuk altları, apış arası ve 
burun ucu başta olmak üzere derinin yapağısız bölgele-
rinde oluşur. Hastalık çıkan sürüde hastalanma oranı % 80 
ölüm oranı ise % 50 leri bulabilir. Özellikle 1 ayın altında 
yaşta bulunan kuzu ve oğlaklarda ölüm oranı çok yük-
sektir. Ölüm oranı sürüde o anda başka hastalıkta olması 
, kötü beslenme , hayvanlarda yeterince paraziter müca-
dele yapılmaması  ve barınma ortamlarının olumsuzluğu 
gibi sebeplerle artar. Hastalığa yakalanan gebe hayvan-
larda yavru atmalar olabilir , hastalıklı anneden doğan 
yavruda da çiçek hastalığı görülür. Hasta hayvanlardan 
sağım dönemindekilerde meme iltihaplarıda görülebilir                                                                                                              
Hastalık ihbarı mecburi olup hastalık mihrakı ve 10 km ya-
rıçapında bulunan bölgedeki koyun, keçi,  kuzu ve oğlaklar 
hastalık çıkış yılı ve takip eden 2 yıl süresince yılda bir kez 
aşılanır.                                                                                          

Hastalık ciddi ekonomik kayıplara sebep olduğundan 
sürüye yeni hayvan alımlarında dikkatli davranılması özel-
liklede kuluçka süresi olan 13 gün sürüden ayrı bir yerde 
bakılması, ağılların temizliği havalandırması hayvanların 
çok sıkışık tutulmaması paraziter mücadeleye önem ve-
rilmesi aşılamadan sonra sürüye katılanlarında aşılanma-
sının sağlanması hastalık çıkan ağılların temizlik ve de-
zenfeksiyon işlemlerinin eksiksiz yapılması hastalıkla ilgili 
Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerimizden bilgi alınması 
gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir.

KOYUN VE KEÇİ ÇİÇEK HASTALIĞI                                                                                                  Tayfun KARA 

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bünyesinde, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunun 4/B statüsünde görev yapan 68 
personelimiz ile sözleşmeler yenilenerek imzalanmıştır.

İl Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleştirilen 
törene İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ, İdari 
ve Mali İşler Şube Müdürü M. Ercan ÖZALP ve sözleşmeli 
personeller katılmıştır. Törende bir konuşma yapan İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ; “2018 yılı biz tarım çalışanları 
açısından yoğun bir yıl olarak geride kaldı.  Tüm personelimiz 
mesai mefhumu gözetmeksizin yıl boyu çalıştı. Ben öncelikle 
bu üstün gayretlerinden dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Gerçekten yoğun bir zamanı birlikte yaşadık. 

Tarım teşkilatı olarak 2018 yılında Bitkisel ve Hayvansal 
üretimde gerçekleştirdiğimiz proje ve çalışmalarla çok güzel 
işler yaptığımıza inanıyorum. İlimiz tarımında ana ürünümüz 
olan fındık her zaman olduğu gibi bu yıl da birinci önceliğimiz 
oldu. Geçmiş yıllarda uyguladığımız projelerimize yenilerini 
ekledik ve her ilçemizde fındıkta verim ve kaliteyi artırdığımız 
örnek bahçeler oluşturduk. Fındığın başkenti Ordu’da dekara 
300-400 kg verim alınabildiğini ve fındık üretiminde örnek 
alınan il olabileceğimizi tüm kamuoyuna gösterdik. Sizlerden 
isteğim bu örnek bahçelerin sayısını daha da artırmanız.   
Yine fındığın yanında ilave gelir getirici faaliyetlerimizi 
artırdık, solucan gübresi üretimi, istiridye mantarı 
yetiştiriciliği gibi ilimiz için yeni olan tarımsal faaliyetleri 
geliştirdik. Her geçen gün bu tarz işletmelerimizin sayılarını 
artırma çabası içerisindeyiz.  Yine hayvansal üretimde de 
önemli proje ve çalışmalar yürüttük. Bakanlığımız talimatları 
doğrultusunda aşılama ve küpeleme çalışmalarında mesai 
mefhumu gözetmeksizin, bayram ve hafta sonu tatili 
demeden gece gündüz hep birlikte çalıştık. Müdürlüğümüz 
görev alanına giren eğitim-yayım çalışmaları, gıda ve su 
ürünleri denetimleri ve daha birçok konuda üzerimize düşen 
görevleri layıkıyla yerine getirdik. İnşallah bu yılda aynı 
kararlılık ve titizlikle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 

Bizler tarım çalışanları olarak yapacağımız çalışmalarla 
örnek olacağız. Artık bize düşen bu süreçte en iyisini, en 
kalitelisini ortaya koyup farkımızı hissettirmek olacaktır. Sizler 
de bulunduğunuz ilçelerde fark yaratan ve kamuoyunda 

farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmalısınız. İnanıyorum 
ki sizlerle daha güzel işler yapacağız. Hedefimiz bu ilin 
ekonomisine en yüksek katkıyı sağlamak olmalıdır. Ben 
2018 yılı içerisinde yapmış olduğunuz çalışmalar için 
sizlere teşekkür ediyor, 2019 yılında hepimizin mutlu, 
sağlıklı, güzel günler görmesini temenni ediyorum. Bugün 
burada imzalayacağımız sözleşmelerin de siz değerli 
meslektaşlarıma ve Ordu tarımına hayırlı olmasını diliyorum.” 
diyerek sözlerini sonlandırmıştır.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın konuşmasının ardından 
68 personelimizle sözleşmeleri imzalanmıştır.

68 PERSONELİMİZİN SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ
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başsağlığı

hoşgeldin bebek

geçmiş olsun

Bizden Haberler

 İl Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Sorumlusu Umut 
ÇAKAR’ın bebeği vefat etmiştir. 

 Merhuma rahmet, arkadaşımıza ve ailesine baş 
sağlığı diliyoruz.

 Altınordu İlçe Müdürlüğümüzde İşçi olarak 
görev yapan Metin YALÇIN’ın annesi vefat etmiştir. 

 Merhumeye rahmet, arkadaşımıza ve ailesine 
baş sağlığı diliyoruz.

 İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak görev yapan 
Numan SARAÇOĞLU’nun babası vefat etmiştir. 

 Merhuma rahmet, arkadaşımıza ve ailesine baş 
sağlığı diliyoruz.

 

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü 
Ferudun ŞENSOY ve eşi Nihal Hanım’ın erkek 
bebekleri olmuştur. 

 Mert Emre bebeğe hoşgeldin, Müdürümüze ve 
ailesine hayırlı olsun diyoruz.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Kenevir 
Yetiştiriciliği ve Kontrolü hakkında eğitim düzenlenmiştir. 

Eğitimde; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü 
Vekili Nusret ŞAHİN yaptığı açılış konuşmasında; ülkemizde 
kenevir yetiştiriciliğinin 26 Eylül 2016 tarihli ve 29842 
sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kenevir Yetiştiriciliği ve 
Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapıldığını, bu 
yönetmelik gereği izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair 
yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiğini ve 
izinli olarak yetiştiricilik yapılan İlimizin de aralarında olmak 
üzere 19 İlin bulunduğunu kenevirin dünyada tekstil, geri 
dönüşüm, otomotiv, mobilya, yemek / beslenme, içecekler, 
kağıt, inşaat malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri başta 
olmak üzere birçok farklı mamul üretildiğini, önemli bir 
üretim amacının saplarından lif elde etmek olduğunu, ayrıca 
lif ve tohum amaçlı ekilmesinin yanında esrarın ana maddesi 
olan (tetrahydrocannabinol) THC’ ye sahip olması sebebiyle, 
narkotik bakımdan önemini koruduğunu belirtti. 

 İl Jandarma Komutanlığında görevli Jand. Ast. Kd. Bşç. 
Barış KURAL  “Kaçak Kenevir ile Etkin Mücadele” konulu 
yaptığı sunumda İlimizde kaçak kenevir ekimi ve mücadele 
çalışmalarını anlatmıştır. Ayrıca katılımcılara “Bağımlılık 
Yapan Maddelerin Arzıyla Mücadelede Farkındalık Eğitimi” 
vermiştir. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde çalışan Tekniker 
Coşkun ÖZTÜRK ise “Kenevir yetiştiriciliği ve Kontrolü 
Hakkında Yönetmelik” esasları, kenevirin ekonomik önemi ve 
izinli kenevir yetiştirmek isteyen çiftçilerimize teknik destek 
sağlayacak ilçe müdürlüklerimizde kenevir yetiştiriciliğinde 
görevli teknik elemanlara yönelik “Kenevir Tarımı ve 
Morfolojisi” konusunda bilgiler vermiştir.

KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KONTROLÜ HİZMETİÇİ 
EĞİTİMİ YAPILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bir taraftan İlimiz 
ve Ülkemizin ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım 
ürünlerine erişilebilirliği sağlamak için Bakanlığımız talimat 
ve programları doğrultusunda denetim faaliyetlerini 
sürdürürken,  diğer taraftan geleceğimizin teminatı 
çocuklarımızın da bilinçli tüketiciler olarak yetişmesini 
sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler düzenlemekteyiz.

Bu doğrultuda İl Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu 
“Okullarda Gıda Güvenliği Projesi” kapsamında Korgan İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Tepealan Ortaokulu, 
Korgan Ortaokulu ve Şehit Emrah SAPA İmamhatip Ortaokulu 
öğrencilerine eğitim verilmiştir.

Güvenilir gıda, gıdanın bilinçli tüketilmesi, sağlıklı 
beslenme, kişisel temizlik, el yıkama şekli, tüketilen ürünlerin 
etiket bilgileri ve Alo 174 Gıda hattı ile ilgili bilgilerin verildiği 
eğitimde; Öğrencilerin evde ve okulda düzenli öğünlerle 
beslenme alışkanlığı kazanmaları ve besin çeşitliliğine önem 
verilmesi gerektiği, “fastfood” türü denilen bol yağlı, tuzlu, 
katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden uzak durmaları, 
gazlı içeceklerden kaçınmaları gerektiği anlatılmıştır.

Ayrıca süt ve süt tüketiminin önemi, ambalaj ve etiket 
kontrolünün bir davranış haline getirilmesi, tarihi geçmiş 
gıdaların tüketilmemesi, alışveriş yaptıkları okul kantini, 
etrafındaki büfe, lokanta gibi yerlerde bir gıda denetçisi 
gibi işletmenin temiz olmasına dikkat etmeleri gerektiği 
konularında da bilgilendirme yapılmıştır.

Yapılan sunumların ardından öğrencilerin sorularının 
cevaplandırılmasıyla eğitim son bulmuştur.

Kabataş Kaymakamlığı ve Kabataş İlçe Müdürlüğümüz 
tarafından mahalle muhtarları ve kadınlarımıza yönelik 
Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri konulu bilgilendirme 
ve eğitim toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Kabataş 
Kaymakamı Muhammet Fatih DEMİREL, kurum amirleri, 
mahalle muhtarları ve kadın çiftçiler katılmıştır.Kabataş 
Belediye Düğün Salonunda düzenlenen ve yaklaşık 
80 kişinin katıldığı bilgilendirme toplantısında İlçe 
Kaymakamının yaptığı konuşmaların ardından İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğünde 
görevli Ziraat Mühendisi 
Kurtuluş OKUTAN 
tarafından “Kooperatifçilik 
ve Tarımsal Kalkınma 
Kooperatiflerinin Kuruluşu 
“ , Proje Koordinatörü 
Zekeriya ATASEVER 
tarafından “ Yapılan Projeler 
ve Desteklemeler “ ve Ziraat 
Mühendisi

Esra GÜNGÖR 
tarafından “ Sularda 
Tarımsal Faaliyetlerden 
Kaynaklanan Nitrat Kirliliği 

ve Önlenmesi konulu 
sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumlarda katılımcılara 
kooperatif faaliyetleri, İlimizde yapılan projeler, verilen 
destekler, Kabataş İlçemizin tarım ve hayvancılık 
potansiyeli ile nitrat kirliliği konularında bilgi verilmiştir. 
Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunan kadınlarımızın 
yoğun ilgi gösterdikleri toplantı, kadınlarımızın soruları 
cevaplandırılarak sona ermiştir.

KORGANLI ÖĞRENCİLERİMİZE OKULLARDA GIDA 
GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

KABATAŞ İLÇEMİZDE MAHALLE MUHTARLARINA VE 
KADIN ÇİFTÇİLERİMİZE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

DÜZENLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığımızın, tarımsal üretimde 

verim ve kaliteyi artırmak, üreticilerimizin modern 

tarımın gerektirdiği bilgiye daha hızlı ve etkin bir şekilde 

ulaşımını sağlamak, Bakanlığımızın uyguladığı tüm 

desteklerden zamanında haberdar olmalarını temin 

etmek amacıyla uygulamaya koyduğu çalışmalardan 

birisi de “Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri’nin 

yaygınlaştırılmasıdır.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, 

bölgemizde faaliyet gösteren tarım danışmanlarına 

ilimiz tarımın önemli ürünlerinden olan kivi üretiminde 

bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla konferans 

salonumuzda ve İl Müdürlüğümüzün deneme 

bahçesinde eğitim düzenlenmiştir. Düzenlenen 

eğitiminde kivi yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken 

hususlar, budama şekilleri ve gübreleme konuları teorik 

ve uygulamalı olarak gösterilmiştir.

 Ayrıca Gürgentepe, Perşembe, Fatsa ve Ünye 

ilçelerimizde 80 üreticimize yönelik olarak kivi 

yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar, 

budama şekilleri ve gübreleme konularında teorik ve 

uygulamalı eğitimler verilmiştir. 

Tarımın her alanındaki eğitim faaliyetlerimiz aralıksız 

devam edecektir.

TARIM DANIŞMANLARINA 
KİVİDE KIŞ BUDAMA 

EĞİTİMİ VERİLDİ 
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Gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici 
menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin 
engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi,  
amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve 
malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm 
aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Müdürlüğümüzce 
hassasiyetle yürütülmektedir. Ayrıca mevzuat dahilinde 
gıda hijyeni konusunda sektör çalışanlarının eğitimine 
de ağırlık verilmektedir. Personel hijyeni, gıda hijyenini 
doğrudan etkileyen önemli bir konudur. Hijyenik bir gıda 
üretimi için özellikle eğitimli yöneticiler ve işçilerden 
oluşmuş bir ekip çalışması gerekmektedir.  Gıda hijyenini 
sağlamada en önemli koşullardan biri personel hijyenidir. 
Çalışanların hem gıda hijyeni hem de kişisel hijyen eğitimi 
alması zorunludur.

2018’de 547 Kantin Çalışanına Gıda Hijyeni Eğitimi 
Verildi

Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 
kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın 
ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren 
yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi 
gıda işletmelerinde çalışanların hijyen eğitimi almaları 
zorunludur. Gıda işletmecisi eğitim almamış personeli 
çalıştıramaz.  Eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde 
faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda 
işletmelerinde çalışanlara/çalışacaklara; 5996 sayılı Kanun 
ve Sorumluluklar, 174 Alo Gıda, Okul Kantinlerine Dair Özel 
Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Beslenme, Gıda Zehirlenmeleri 
ve Su Hijyeni konularında eğitim verilmektedir. Eğitime 
katılan kişilere Yönetmelik gereğince ilgili sektörde 
çalıştığı sürece geçerli olan belge düzenlenmektedir 2018 

yılı içerisinde 3 eğitim toplantısına 547 kişi katılmıştır. 
Yönetmeliğinin yayımlandığı 2013 yılından beri toplam 
olarak 1.498 kişiye eğitim verilmiştir.

Ekmek Üretimi, Dağıtım ve Satışında Çalışanlar da 
Eğitiliyor

Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Ekmek 
ve Ekmek Çeşitleri Tebliği gereğince, ekmek üretiminde, 
satışında ve dağıtımında çalışan personel hijyen eğitimi 
almak zorundadır.  Eğitim sonunda düzenlenen belgelerin 
geçerlilik süresi 5 yıldır. İlgili esnaf odaları, ticaret ve sanayi 
odaları ile ortaklaşa Altınordu, Ünye, Fatsa ilçelerinde 
düzenlenen hijyen eğitimlerine 2018 yılı içerisinde, toplam 
544 kişi katılmıştır. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nin 
yayımlandığı 2012 yılından 2018 yılı sonuna kadar toplam 
5.161 kişiye eğitim verilmiştir. 

Eğitimi Almayan Personel Çalıştırana Yasal İşlem 
Uygulanıyor

Eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde, 
ekmek üretiminde, satışında ve dağıtımında eğitim almamış 
personelin çalıştırıldığının tespiti durumunda 5996 sayılı 
Kanun gereğince; perakende işyerlerine ikibin Türk Lirası, 
diğer işyerlerine (ekmek fırınlarına) beşbin Türk Lirası idarî 
para cezası uygulanmaktadır.

Kişisel Hijyen Eğitimleri de Zorunlu

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa istinaden 
çıkarılan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince; gıda üretim 
ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile 
doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde, eğitim 

aldığına dair belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 
İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının kişisel hijyen 
eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından 
birinci derecede sorumludur. Okul Kantinlerine Dair Özel 
Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren 
yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda 
işletmelerinde çalışanlar,  ekmek üretiminde, satışında ve 
dağıtımında çalışanların ayrıca, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 
kapsamında, Halk Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen 
eğitimlere de katılarak belge almak zorunlulukları vardır. 
Alınmadığı takdirde 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
gereğince her bir belgesiz çalışan için 644 TL ile 2.595 TL 
arasında idari para cezası uygulanmaktadır.

2018’DE 547 KANTİN ÇALIŞANINA GIDA HİJYENİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Sürdürülebilir fındık 
tarımı için fındık bitkisinin 
sağlığını, ürün miktarını ve 
kalitesini etkileyen biyolojik 
etmenlerin sürekli göz 
önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Bu 
biyolojik etmenlerin 
zarar seviyeleri mücadele 
edilecek seviyelere ulaştığı 
zaman mutlaka ilaçlama 
programları oluşturularak 
mücadeleye başlanmalıdır.

Bazı hastalık ve zararlılar çevresel etkilerden ve gerekse 
mücadele metotlarında yaptığımız hatalardan ötürü bazı 
yıllar çok yoğun zararlara sebep olmaktadır. Örneğin 2018 
hasat sezonunda Fındık Kurdu ve Fındık Yeşil Kokarcası 
çok önemli zararlar yapmıştır. Bu zararlılar mücadele 
yapılmayan bazı bahçelerde  % 70’lere varan ürün 
kayıplarına sebep olmuştur.

Fındık Bitkisinde zarar yapan hastalık ve zararlıları dört 
ana grup altında toplayabilmekteyiz. 

1- Direk Ürüne Zarar Veren Zararlılar ( Fındık Kurdu ve 
Fındık Kozalak Akarı )

2- Ürüne ve Kaliteye Zarar Veren Zararlılar ( Fındık Yeşil 
Kokarcasının ergini ürüne ve nimfleri ürünün kalitesine)

3- Bitkinin Sağlığını Etkileyen Zararlılar Ve Hastalıklar 
(Dalkıran, Fındık Filiz Güvesi, Uç Kurutan, Mayıs Böceği, 
Fındık Koşnilleri, Fındık Virgül Kabuklu Biti, Bakteriyel 
Yanıklık Hastalığı, Dal Kanseri, Kök Çürüklüğü Hastalığı, 
Fındıkta Külleme )

4- Fındık Yapraklarında Zararlı Böcekler ( Amerikan Beyaz 
Kelebeği, Kır tırtılı, Yaprak Bitleri, Fındık Yaprak Deleni, Fındık 
Gal Sineği )

Bölgemizde fındık üreticilerinin büyük bir kısmı sadece 
fındık kurduna karşı mücadele yapmakta veya yıllara göre 
ortaya çıkan bazı lokal zararlı sorunlarına karşı mücadele 
etme yolunu tercih etmektedir. İlimizde yapılan sürveyler 
de fındık kurdu, Fındık Yeşil kokarcası, Dalkıran, Fındık 

Kozalak Akarları ve son yıllarda özellikle Külleme önemli 
zararlara neden olmaktadır. Bu biyolojik etmenlere karşı 
nisan ayında Kozalak Akarına, mayıs ayında Fındık Kurdu 
ve Fındık Yeşil Kokarcasının Erginlerine, haziran ve temmuz 
ayında dalkıran zararlılarına karşı ilaçlama programları 
yapılmalıdır. Son yıllarda Fındık Yeşil Kokarcası nimfleri 
fındıklarda beslenme sonucu urlu fındık oluşturarak önemli 

kalite düşüşleri yapmaktadır. Bu kalite düşüşleri sonucunda 
ihracatımızda ciddi geri dönüşler gözükmektedir. Fındıkta 
Külleme hastalığına karşı bir önceki yıl hastalık etmeni 
görüldüyse nisan ayının ortasından sonra ilaçlamaya 
başlanmalıdır ve en az üç ilaçlama tekrarlanarak yaprakların 
fotosentez yapmasına mani olmasına engel olunmalıdır.

İlaçlamalarda dikkat etmemiz gereken unsurların 
başında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ilan 
tarihlerine uyulması ve ilaçlamaların belirtilen tarihler 
arasında bitirilmesidir. İlaçlamalarda çevremizdeki çiftçilerle 
beraber hareket edersek zararlıların popülasyonunda 
önemli düşüşler görülecektir. İlaçlamalarda hasat ile 
ilaçlama arasında kalması gereken sürelere ve ilaçlama 
dozlarına dikkat ederek ürünümüzde kimyasal bakiye 
oluşturmamasına dikkat etmeliyiz.

BÖLGEMİZ İÇİN FINDIK GELECEĞİMİZ TARIM 
VAZGEÇİLMEZİMİZDİR…

FINDIK HASTALIK VE ZARARLILARI
Ömür DUYAR / Ziraat Mühendisi
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Röportaj

Balmer nedir ve nasıl ortaya çıktı? 

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü tarafından Ordu Valiliği 
himayelerinde gerçekleştirilen bütçesi 
yaklaşık 10 milyon euro olan ve Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yürütülen ve rekabetçi sektörler programı 
çatısı altında uygulanan Arım Balım 
Peteğim Projesi tamamlandı. Proje gereği 
tesisin işletilmesi için bölgedeki 12.000 
arıcıyı temsilen Ordu Arı Yetiştiricileri 
Birliği, Samsun, Sinop, Giresun, Trabzon 
ve Rize Arı Yetiştiricileri Birlikleri ile Ordu 
Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Esnaf Ve 
Sanatkarlar Odasının paydaşı olduğu 
bir şirket kurularak bu tesis işletilmek 
üzere bu görevi üstlendi. Balmer Arım 

Balım Peteğim Projesinin çıktısı olarak 
işletilmeye başlandı. 

Şirketin kuruluş tarihi ne zaman?

Şirketimiz Aralık 2017’de kuruldu 
ancak resmi açılışımız 12 Eylül 2018’de 
yapıldı 

 Balmerin sektördeki pozisyonu 
nedir?

 Balmer proje gereği bal alıp 
satmamaktadır. Balmer Türkiye’de 
üretilen balların 400 parametreden 
oluşan analiz sonuçlarına göre düzgün 
bir şekilde paketlenmesi, sahada 
arıcılarımıza eğitimler düzenleyerek, 
sosyal etkinlikler yaparak daha uygun iyi 
balların üretilmesini sağlamak amacıyla 
faaliyetler yapmak amacıyla kuruldu. 
Balmerin kar amacı yok.  Yapacağı karları 
yine arıcılara dönük sosyal projeler 
üreterek harcamak durumundadır. 

Balmer de nasıl bir istihdam 
sağlıyorsunuz ve çalışanlarınız 
kimlerden oluşuyor?

  Proje gereği Balmerin çalışanları 
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın ve 
yine Arıcılık Araştırma Enstitüsü’nün, 
atadıkları kurul üzerinden seçildi. Bu 
manada her arkadaşımız kurullarda iş 
görüşmelerinden geçerek atandılar. 
Ben projenin kuruluş aşamasında 
uzman olarak başladım, sonrasında da 
görevlendirilerek genel müdür oldum. 
Proje çıktısı olarak 2 birim kuruldu. 
Paketleme kısmını üstlenen birim Balmer 
olurken laboratuvarı üstlenen kısımda 
Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
oldu. Şirketimiz 2 kattan oluşuyor. Giriş 
kat bize ait, birinci kat Arıcılık Araştırma 
laboratuvarına ait. Bu şekilde ayrılması 
bizim açımızdan ve sektör açısından 
mükemmel bir yapı oldu. Sebebi ise 
biz arıcımızdan balı aldıktan sonra 
direkt laboratuvarımıza gönderiyoruz. 
Laboratuvara ürünü gönderirken bir 
numara veriyoruz. Laboratuvar gelen 
ürünün kime ait olduğunu bilmiyor. Bu da 
Türkiye’de bu komplekste tek yapı olarak 
bir oto kontrol oluşturuyor. Bu durum 
ihracat açısından da çok büyük fırsatlar 
yaratıyor. Gelenler laboratuvarın devlete 
ait olduğunu söylediğimizde güvenleri 2 
kat daha artıyor. Bu sayede de da bizim 
arıcılarımızın, birliklerimizin yurt dışına 
ihracat yapma şansını daha da artırıyoruz. 

Analiz için sadece bölgedeki arıcılar 
mı geliyor yoksa tüm Türkiye’den mi 
arıcılar geliyor?

Sadece bölgedeki arıcılara değil tüm 
Türkiye’deki arıcılara hizmet veriyoruz. 
Ülkemizdeki arıcılarımızın balları gelerek 
burada paketleme işlemlerini yapıyoruz. 
Ordulu arıcılarımız gezgin aracı olduğu 
için her yöreden bize bal geliyor.

Şirket ortaklarınız kimlerden 
oluşuyor?

Şirket ortaklarımız Ordu, Sinop, 
Samsun, Rize, Trabzon ve Giresun Arı 
Yetiştiricileri Birlikleri, Ordu Ticaret ve 
Sanayi Odası, Ordu Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasıdır. 

Paketlemesini yapmış olduğunuz 
balları direkt üreticilerden mi 
alıyorsunuz  yoksa birlik aracılığı ile mi 
alıyorsunuz?

Arıcılarımız   ballarını  bize direkt 
kendileri de getirebiliyorlar. Şirket 
ortaklarımız olan Arı Yetiştiricileri 
Birlikleri vasıtasıyla da ürünleri alarak 
analizleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 
üreticinin herhangi bir markası yoksa 
biz ona markalaşma yolunda, patent 
alma sürecinde yardımcı oluyoruz. 
Etiketleri yoksa etiket dizaynında 
yardımcı oluyoruz. Üreticiyi sistem 
içine çekmeye çalışarak vergi veren bir 
mükellef yapma yolunda ilerliyoruz. ve 
üreticinin balını paketlediğiniz zaman 
markalaştığı zaman daha fazla satacağını, 
daha fazla kazanacağını ifade ediyoruz. 
Üreticilerimizin barkod aşamasında da 
barkod nasıl alınır bu konuda da yardımcı 
oluyoruz. Üretici veya iş adamı balını 
getirdiği zaman 1000 teneke bal bile 
getirse her baldan her tenekeden ayrı ayrı 
numune alıyoruz. Bir tenekeden yoğunluk 
farkından dolayı hem en dipten hem 
ortadan hem de üst seviyede ayrı ayrı 
şekilde numuneler alıyoruz. Sonrasında 
400 parametrelik bir teste tabi tutuyoruz, 
bu 400 parametreden biri dahi uymazsa 
sınır değerleri yakın olsa dahi paketlemeyi 
yapmıyoruz. Eğer üretici balını yurt dışına 

gönderecekse de yardımcı olabiliyoruz 

Bölge arıcıları için nasıl bir 
farkındalık hedefliyorsunuz?

Biz tüm Türkiye’de fuarlara gidiyoruz, 
sosyal medya üzerinden ve diğer basın 
yayın organları üzerinden böyle bir 
tesisimiz olduğunu anlatıyoruz. Şimdi 
bu farkındalığı oluşturduğumuz zaman 
burada balını  paketletmek isteyen firma 
ve üreticiler artacaktır. Bu arttığı zaman 
üretici burada direkt paketleyerek satma 
şansı yakalayacak. 

Peki sadece süzme balımı yoksa 
petek balı da paketleme çalışması 
yapıyor musunuz?

Petek bal süzme birimimiz var, 
petekli bal getiren aracılarımızın ballarını 
süzebiliyoruz. Artı petekli bal kesme 
birimimiz var. Petekli bal getiren arıcıların 

peteklerini kesip farklı kaplara koyarak 
onlara yine böyle bir hizmet verebiliyoruz.
Tabii yine bunların hepsini 400 parametre 
tahlil ettiğimizde ve tahlil sonuçlarının 
hepsinin olumlu çıkması sonucunda 
yapıyoruz. 

Balmerin gelecekteki hedefi nedir?

Ülkemiz 2001-2002 yıllarında 18.000 
tonlara yakın ihracat rakamlarına 
ulaşmıştır. Sonrasında dramatik düşüşler 
ile 7.000 tonlara kadar gerilemiştir. 
Halbuki çok iyi ballarımız var. Anadolu 
coğrafyasının endemik bitki çeşidi çok 
fazla, çok iyi durumdayız. Balımız da 
iyi ama satamıyoruz. Balımızın dünya 
çapında Anadolu balı olarak tanıtılmasını 
istiyoruz. Balmerin hedefi bütün dünya 
çapında Anadolu balı dediğimiz zaman 
işte bu güvenilir bal diyebilecek konuma 
gelmektir ve düzgün üretim yapan üretici 
sayısını artırabilmektir. Bizim hedefimiz 
sadece balı paketleyelim satalım değil 
bunu yan hedefler ile beraber çarpan 
hedefler ile beraber daha da çok bal ihraç 
etmek, sektörün düzelmesi arıcıların 
sayısının artması, bu işi düzgün yapanların 
para kazandıkları için arıcılık sektörünün 
gençleşmesi, daha profesyonel yapması 
dır. Yani kısaca Anadolu balına dünya 
çapında talep olmasıdır. 

Son olarak üreticilerimiz ve 
okurlarımız için ne söylemek istersiniz?

Üreticilerin  bir balı rafta alırken özellikle 
balmerde paketlenip paketlenmediğine 
dikkat etmelerini istiyoruz. Balmerde 
paketlenen ürünlerin farklı olacağını 
görecekleridir. 

Sancar bey güzel sohbetiniz için 
teşekkür ediyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyoruz.

400 parametreden oluşan 
testlerden geçerek paketlenen 

balların hikayesini 
Balmer Genel Müdürü 

Sancar ESER’den 
dinledik
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İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ‘’BALIK 
TÜKETİMİNİN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ’’ 

KONULU EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

“DOĞAL ÇİFTLİĞİM DOĞAL ÜRÜNLERİM” 
PROJESİNDE MESUDİYELİ ÖĞRENCİLERE 

EĞİTİM VERİLDİ

KIŞIN DALDA KOZALAĞI TOPLA YAZIN HARMANDA FINDIĞI KATLA

2018 YILINDA 12.974 GIDA VE YEM İŞLETMESİ DENETİMİ YAPILDI

İl Müdürlüğümüz tarafın-
dan ‘’1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu ve Bakanlığımızın” 
talimatları doğrultusunda su 
ürünleri kaynaklarımızdan 
ekonomik olarak yararlan-
mak, deniz ve iç sularımız-
daki sürdürülebilir balıkçılığı 
devam ettirmek amacıyla 
kontrol ve denetimler yapıl-
makta ve su ürünleri yetişti-
riciliği faaliyetleri desteklen-
mektedir.

Bakanlığımız 2019 yılı ya-
yım projesi kapsamında ge-
leceğimizin teminatı olan ço-
cuklarımızı bilinçlendirmek, 

balık tüketimini arttırarak far-
kındalık oluşturmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Şube Müdürlüğü tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Aralık-Ocak aylarında ilköğre-
tim öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları yapılmıştır.

Bu proje kapsamında toplam 10 okulda (Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı 
İlçelerinde) 1483 öğrenciye balık tüketiminin beslenmedeki önemi, su ürünleri tüketiminin 
arttırılması ve korunmasına yönelik sunumlar yapılmıştır. Yapılan eğitim çalışması öğren-
ciler tarafından ilgiyle izlenmiştir.

‘’Balık Tüketiminin Beslenmedeki Önemi” konulu eğitimlerimize 2018-2019 Eğitim-Öğ-
retim yılı ikinci dönemi Şubat, Mart ve Nisan aylarında devam edilecektir.

Mesudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
yürüttüğü “Doğal Çiftliğim Doğal Ürünlerim” Projesi ile öğrenciler bilinçlendiriliyor.

Projenin amacı; Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda öğrencilerimizin bilgi düzey-
lerini geliştirmek, gıda hijyeni konusunda bilinçlendirmek, çocuklarımızın erken yaşlarda 
tarıma olan ilgi ve sevgilerini artırmaktır. Diğer taraftan geçimin büyük ölçüde hayvancılığa 
dayandığı ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile yem bitkileri yetiştiriciliği 
konularında öğrencilerimizi bilgilendirerek anne-babalarına doğru bilgileri aktararak yar-
dımcı olmaları sağlanacaktır.

Bu kapsamda Mesudiye İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine İl ve İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince bir eğitim düzenlenmiştir. Düzenlenen 
eğitimde öğrencilere pey-
nir, tereyağı, yoğurt yapı-
mı uygulamalı olarak gös-
terilmiştir. Aynı zamanda 
Mesudiye İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Davut 
UZUNER de hayvancılık 
ve yem bitkileri yetişti-
riciliği hakkında bilgiler 
vermiştir. Yapılan sunum 
ve uygulamaların ardın-
dan öğrencilerin soruları 
cevaplandırılarak eğitim 
sona ermiştir. 

Fındık kozalak akarları fındık bitkisinin meyve, yaprak ve 
sürgünü oluşturan tomurcukları tahrip ederek, ürün kaybı-
na ve yoğunluğun fazla olduğu bahçelerde uç kurumaları-
na neden olarak fındığa zarar vermektedir.

Bu zararlıların vücutları ince, uzun, silindir veya havuç 
şeklinde, mat beyaz renklidir. Gözle görülmezler.

Kışı kozalaklar içinde geçirip ilkbaharda yeni açılan yap-
rak koltuklarındaki ikinci yıl sürecek tomurcuklara girerek 
beslenme ve üremelerine devam ederler. Temmuz ayından 
itibaren tomurcuklarda şişmeler başlar, Ağustos ayında ise 
nohut büyüklüğüne ulaşır.

Fındık kozalak akarının 2 formu bulunmaktadır.

Birinci türü dişi ve erkek çiçek tomurcuklarında besle-
nerek kozalaklar oluşturmaktadır. Ayrıca yaprak tomurcuk-
larında beslenerek bu tomurcukların kurumasına neden 
olmaktadır.

İkinci türü ise kozalak oluşturmamakta, dişi ve erkek çi-
çek tomurcuklarında beslenerek zarar yapmaktadır. Özel-
likle temmuz ve ağustos aylarında yaprak koltuklarındaki 
yeni oluşan tomurcuklarda oburca beslendiklerinden mu-
azzam uç kurumalarına sebep olmaktadırlar.

Fındık Kozalak akarları fındığın sürgün tomurcuklarında 

erkek ve dişi çiçeklerde beslenerek büyük ekonomik kayıp-
lara neden olurlar. Beslenme sonucu kozalaklar oluşmakta 
ve verimi doğrudan etkilemektedir. Kozalaklar kısa sürgün-
lerde genellikle uç tomurcuklarda, uzun sürgünlerde ise 
uçtan önceki orta kısma yakın tomurcuklarda oluşmaktadır.

Her iki türün de beslenmesi sonucunda dişi ve erkek çi-
çekler, tomurcuklar dökülerek kuru sürgünler oluşmaktadır.

Fındık kozalak akarı sadece fındık çeşitleri üzerinde bes-
lenmekte, başka konukçuları bulunmamaktadır. Bu yaşam 
döngüleri içerisinde doğal düşmanlarından olan tripsler, 
örümcekler fındık bahçelerinde yaygın olarak bulunmak-
ta ve fındık kozalak akarlarıyla beslenmektedir. Yıl boyunca 
faaliyetlerini sürdürerek kozalak akarlarını baskı altında tut-
maya çalışmaktadırlar.

MÜCADELESİ:
Mekanik mücadele, kozalak akarlarına karşı oldukça etkili 

bir yöntemdir. Kışın yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp 
bahçe içinde bir yere bırakılmalıdır. Kesinlikle yakılmamalı 
veya gömülmemelidir. Kozalakların içi diğer faydalı akar ve 
böcekler için de bir barınak yeridir. Fındık kozalak akarları 
çok yavaş hareket ettikleri ve olumsuz çevre şartlarından 
çok çabuk etkilendikleri için kozalakları terk edemezler ve 
kuruyan kozalaklar içinde besin bulamadıkları için ölürler.

Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının 
korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Tarım ve 
Orman Bakanlığımızın sorumluluğundadır. Bu kapsamda 
İlimizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlı-
ğının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin 
engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi ama-
cıyla gıda denetimleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
tarafından hassasiyetle ve aralıksız olarak yürütülmektedir.

“Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği” sloganı kapsamında 
Müdürlüğümüzce denetimler;  riske dayalı denetim, rutin 

denetim, numune denetimleri,  Alo 174 Gıda hattı şikâyet 
ve ihbar denetimleri ile takip denetimleri şeklinde yürütül-
mektedir. Bunların dışında özel günler, özel dönemler ve 
özel kontroller amacıyla diğer denetimler de yapılmaktadır. 
Aynı zamanda İlçelerimize yönelik olarak toplu denetim-
ler de sürdürülmekte ve bütün gıda işletmecileri denetlen-
mektedir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
bulunan kantin ve yemekhaneler ile birlikte okul çevresin-
de gıda satışı yapan veya toplu tüketime sunan işyerlerinin 
denetlenmesine özen gösterilmektedir.

2018 yılında gıda ve yem denetimleri açışından yoğun 
bir çalışma ortaya koyulmuştur. İl Müdürlüğümüzce 2018 
yılında 12.596 gıda denetimi ve 378 yem işletmelerine yö-
nelik denetim olmak üzere toplamda 12.974 gıda ve yem 
denetimi yapılmıştır. Ayrıca 75 adet ithalat denetimi yapıl-
mış olup analiz sonucu olumsuz çıkan 99.059 kg ürünün 
yurda girişine izin verilmemiştir. İlimizden, Avrupa Birliğine 
üye ülkelere ve diğer ülkelere fındık ve fındık mamulleri ih-
racatında, analiz sonuçları uygun olan 2839 partiye Kuru 
Meyve Sağlık Sertifikası düzenlenmiştir. Ayrıca çay, yağ, çi-
kolata vb. ürünler için alıcı talebi doğrultusunda 236 adet 
ihracat ürününe de Genel Sağlık Sertifikası düzenlenmiştir. 
Bunların sonucunda gerek analiz sonuçları gerekse dene-
timde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 826.612 TL 
idari para cezası uygulanmıştır.

Gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için tüketici-
lerinde bilinçli olmaları önemlidir. Unutulmamalıdır ki, et-
kili bir denetim sistemi tüketicinin ve tüketici örgütlerinin 
denetimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkündür. 
Çünkü tüketicinin her hangi bir olumsuzlukla karşılaştığın-
da bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya 
da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren şikâyet 
hakkı da bulunmaktadır. Bu nedenle; gıda zehirlenmesine 
maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir 
şikâyeti olan tüketiciler de “174 Alo Gıda Hattı”nı arayarak 
ihbarda bulunabilmektedirler.

İl Müdürlüğü olarak sadece denetim değil aynı zamanda 
bu konuda eğitimlerde verilmektedir. İl Müdürlüğü olarak, 
gıda güvenilirliğini sağlamaya yönelik yapılan denetimle-
rin yanında, gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik koşulları-
nın geliştirilmesi ve sektör çalışanlarının bilinçlendirilmesi 
de sağlanmaktadır. Aynı zamanda güvenilir gıda temini ve 
tüketimi konusunda daha bilinçli ve sağlıklı toplum oluş-
turmak amacıyla tüketicilerimize de eğitimler verilmekte-
dir. Yeterli kalitede, ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda, sağ-
lıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmek her insanın en temel 
hakkıdır. Bu temel hak doğrultusunda, İl Müdürlüğü olarak 
çalışmalarımıza her zamankinden daha büyük bir gayret, 
azim ve kararlılıkla devam etmektedir.
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

 Bakan Pakdemirli, her topluluk için hayati öneme sahip 
olan tarımın dünyanın üzerinde en çok durduğu konulardan 
biri olduğunu dile getirerek, “Tarım teknolojilerinin 
sürdürülebilir tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği için önemi 
gün geçtikçe artmaktadır.” diye konuştu.

Küresel nüfusun, 2050’ye kadar 10 milyar civarına 
ulaşmasının tahmin edildiğini ve artan nüfusun gıda ihtiyacını 
karşılamak için küresel gıda üretiminin ikiye katlanması 
gerektiğini ifade eden Dr. Bekir Pakdemirli, doğal kaynakların 
kısıtlı olduğunu ve tarımın iklim değişikliği gibi ek sorunlarla 
karşı karşıya kaldığını belirtti.

“GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ÇÖZÜM, TEKNOLOJİNİN 
KULLANIMIDIR”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu sorunlarla 
mücadele etmek için çözümler bulmak zorunda olduklarını 
vurgulayarak, “Günümüz dünyasında çözüm, teknolojinin 
kullanımıdır.” dedi.

Tarımda girdi optimizasyonu sağlayan karar destek 
sistemlerinin ve endüstri 4.0, akıllı tarım gibi bilişim 
teknolojilerinden yararlanılmasının toprak ve su kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımında çok önemli bir yere sahip 
olduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, teknolojinin de bu 
önemli sektörün entegre bir parçası olmaya devam ettiğini 
kaydetti.

Dr. Bekir Pakdemirli, geçmişten bu yana yapılan 
uygulamaların, tarımda hedeflenen verim ve üretim 
miktarına ulaşmak için üç anahtar unsurun gerekli olduğunu 
gösterdiğini anlatarak, bu üç unsuru “bilgi”, “teknoloji” ve 
“yönetim” olarak sıraladı.

Endüstri devriminin mekanizasyonu ve sentetik gübreleri 
ile teknoloji çağının genetik mühendisliğini ortaya çıkardığını 
dile getiren Bakan Pakdemirli, bugün de bilgi çağının hassas 
tarımı ortaya çıkardığını söyledi.

Günümüzün tarımsal faaliyetlerinin sadece tarım Ωapanlar 
çiftçiler tarafından değil aynı zamanda toplumun büyük bir 
kesimince sorgulandığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı 
Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Özellikle karlılık sorunu ve çevresel etkinin getirdiği 
çekinceler, tarımla uğraşan kesimi yeni teknolojiler 
araştırmaya ve bunları uygulamaya yöneltmiştir. Tarımda 
teknolojinin daha fazla kullanılması, GPS (küresel konumlama 
sistemi) ile pozisyon belirleme, kablosuz iletişim ve bilgi 
teknolojileri çiftçilerin yani tarım kesiminin arazi ile olan 
ilişkilerini değiştirmektedir.

Çiftçiler artık, ekimden gübrelemeye ve hasattan ilaçlamaya 
kadar arazilerindeki her bir operasyonu dekarlardan metrelere 
indirgeyecek şekilde kontrol edebilmekte, uygulanan işlemleri 
etkinliği artıracak şekilde yönetebilmekte, sonuçta daha çok 
verim ve üretim elde etmektedirler. Bunun yanı sıra, makine 
kontrol sistemleri, arazi operasyonlarında maliyetleri düşüren 
uygulamaları zamandan tasarruf sağlayarak gerçekleştiren 
ekipman otomasyonunu sağlamaktadır.”

“TARIM, KIRSAL KALKINMANIN LOKOMOTİFİDİR”

Tarımın, kırsal kalkınmanın lokomotifi olduğunu söyleyen 
Dr. Bekir Pakdemirli, “Sürdürülebilir kırsal kalkınma için de 
toprak, su, mera ve orman gibi doğal kaynakların verimliliğini 
artırıcı tedbirler ile birlikte entegre kırsal kalkınma projelerinin 
uygulanması büyük önem taşımaktadır.” değerlendirmesinde 

bulundu.

Bakanlara Türkiye’deki tarımı anlatan Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şöyle devam etti:

 “Tarım, ülkemizde bilişim teknolojilerinin gelişimiyle 
insana, bitkiye, hayvana, çevreye duyarlı, üretimde kalite 
ve verimlilik artışına olanak sağlayan ciddi bir evrim 
geçirmektedir. Birçok kurum ile entegrasyon içerisinde 
çiftçilerimize çok daha iyi hizmet verecek altyapıyı sağlama 
yönünde birçok bilişim projelerini tamamladık. Bu bağlamda, 
Bakanlığımız, 2008 yılında, şu anda Tarımsal İzleme ve Bilgi 
Sistemi (TARBIL) olarak anılan, iddialı bir projeyi başlatmıştır. 
TARBIL’in geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Tarım Parsel Bilgi 
Sistemi kurulmuştur.

Her bir tarım parseline tarım parseli kimlik numarası (PKN) 
verildi. Tarımsal üretim parsel bazında izlenebilmektedir. 
Geliştirdiğimiz sistem Türk tarımının geleceği için önemlidir. 
Çalışma kapsamında 330 adet SPOT 5 uydu görüntüsü, 
toplam 16 bin 500 adet kontrol noktası atılarak ortorektifiye 
edilmiş, projeksiyon dönüşümleri gerçekleştirilmiştir. SPOT 
uydu görüntüleri üzerinden tarım parselleri çizilmiş, bu 
parseller içerisindeki tüm tarım dışı kullanımlar ayırt edilmiştir. 
Toplam 48 milyon 500 bin kadastro parseli ve rızai taksimli 
yaklaşık 32 milyon 598 bin tarım parseli sayısallaştırılmıştır. 
Verim tahmin modelleri geliştirilmiş, il bazında verim tahmin 
haritaları oluşturulmuştur.”

Bakan Pakdemirli, ayrıca Türk çiftçilerin birçok başvuru ve 
sorgulamayı yapabildiği çiftçi portalının hayata geçirildiğini 
belirterek, “Portal e-devlet üzerinden de hizmet vermektedir. 
Kısacası, kurduğumuz ve geliştirdiğimiz bu sistem Türk 
tarımının geleceği için önemlidir.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de Tarım, Bilişim Teknolojilerinin Gelişimiyle Evrim Geçirmektedir”

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr
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“ORDULU ARICILAR YARIŞIYOR” BİLGİ YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK PAYLAŞILDI

Yarışma kapsamında öncelikli olarak ilçelerde elemeler 
yapılmış ve 63 yarışmacımız il müdürlüğümüzde ön elemeye 
tabi tutularak ilçe birincilerimiz belirlenmiş,  daha sonra bu 
ilçe birincilerimiz kendi aralarında yarışarak büyük finalde 
yarışacak 9 yarışmacımız belirlenmiştir.Ayrıca her ilçemizde 
yarışmacıların katıldığı en iyi çiçek ve en iyi kestane balı 
yarışmaları da düzenlenmiş olup bu kapsamda 20 kestane ve  
20 çiçek balı üreten arıcımız yarışmaya katılmıştır. Ben tüm 
yarışmacılarımızı medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum. 
Her ne kadar yarışmalardan birer tane 1. çıkacak olsa da 
bütün yarışmacılarımızın gönüllerimizin birincisi olduğunu 
ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki bugün balları ve 
bilgileri ile yarışan arıcılarımız bundan sonra verim ve kalite 
artışı konusunda da yarışacaktır ve tüm bu çalışmalar arıcılık 
sektörünün ilimiz ekonomisine olan katkısını arttıracaktır. 
Sözlerime son verirken düzenlenen etkinliğimize yarışmacı 
ve  izleyici olarak katılım sağlayan tüm üreticilerimize, onları 
bu yarışmaya hazırlayan personelime teşekkür ediyorum. 
Ayrıca başta sayın Valimiz olmak üzere organizasyona katkı 
veren DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, Arıcılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, Arı Yetiştiricileri Birliğine, 
sektörde yer alan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.” diyerek sözlerine son verdi.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın konuşmasının ardından 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ bir 
konuşma yapmıştır. Daha sonra söz alan Sayın Valimiz Seddar 

YAVUZ yapmış olduğu konuşmada; “Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 
liderliğinde her alanda önemli değişikler meydana getirmiştir. 
Bu anlamda tarım politikaları alanında da önemli destekler, 
teşvikler ve projeler üretilmiştir. Örnek verecek olursak genç 
çiftçi projesi ile birçok kardeşimize iş ve aş imkanı sağlanmıştır. 
Bunun yanında yine fındık için alan bazlı gelir desteği 
verilerek fındık üreticimize her yıl 300 milyon TL civarında 
bir kaynak aktarılmıştır. Özellikle Ordu gibi fazla göç veren 
ve genç nüfusu tutmamız gereken şehirlerde elbette daha 
fazla tarımsal alanlara yatırım yapmamız gerekmektedir.  
Tarım başta olmak üzere hayvancılık  desteklerimiz de 
elbette bizim açımızdan önemlidir. Bunlardan bir tanesi de 
hepinizin bildiği gibi arıcılıktır. Arım Balım Peteğim Projesi 
kapsamında Türkiye’de hatta Avrupa’da ilk ve tek olan 
paketleme ve analiz tesisi kurmak suretiyle bir farkındalık 
meydana getirdiğimizi de söylemek istiyorum. Özellikle 
Balmer şirketinin kurulmasında çok ciddi emeği olan 
kardeşlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. ve Balmer için 
olan desteğin her geçen gün artmasını diliyorum. Değerli 
kardeşlerim şunu bir kez daha belirtmek isterim ki devletimiz 
hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde tarıma her zaman destek vermektedir. 
Bundan hiç kimsenin kuşkusu endişesi olmasın. Bizler de 
hükümetin taşradaki temsilcileri olarak tarımı her zaman 
destekliyoruz bu manada Tarım İl Müdürümüze teşekkür 
ediyorum. Ekibiyle beraber özenle gayretle fedakarlık içinde 

çalışıyor. Özellikle fındık alanlarının yenilenmesi başta olmak 
üzere bir çok projeyi arkadaşlarımızla beraber yürütüyoruz. 
İnşallah DOKAP ile bu sene yeni projeler peşindeyiz. Özellikle 
fındık alanlarının yenilenmesi ve yeni türlerin dikilmesi 
konusunda yeni projeler yürüteceğiz. Fedakârca çalışan ve 
çok zorluklarla bal üreten kıymetli üreticilerimize de en içten 
sevgilerimi saygılarımı bir kez daha iletiyor, bol kazançlar 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.” demiştir.

Konuşmaların ardından Ordulu Arıcılar Yarışıyor Bilgi 
Yarışmasına geçilmiştir. 20 sorunun sorulduğu ilk final 
etabında 90 puan alan üç yarışmacımız ile altın sorulara 
geçilmiştir. Altın sorular  sonucunda Gölköy ilçemizden 
Veysel ÇELENK 2. olurken Altınordu ilçemizden Necdet 
Beyazıt ve Perşembe ilçemizden Onur KAYA eşit puanlar 
alarak birinciliği paylaşmışlardır.Ordu Arıcılık Araştırma 
Enstitüsü tarafından daha önceden analizleri yapılan ve 
jürimiz tarafından değerlendirilen sonuçlara göre; En İyi 
Çiçek Balı Yarışmasında Gürgentepe ilçemizden Adem 
YILMAZ birinci, Fatsa ilçemizden Nadir GÜVENÇ ikinci, 
Altınordu ilçemizden Cemal BAYAZIT üçüncü olurken, En 
İyi Kestane Balı Yarışmasında Kabadüz ilçemizden Sabri 
KAYMAZ birinci, Akkuş ilçemizden Ergin GÜNEY ikinci, 
Kabataş ilçemizden Cevdet ÇERİ üçüncü olmuştur.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri 
tarafından verilmiş ve program yapılan ikramla sona ermiştir.

Fındık fiyatı elbette önemli konu ama bunun yanında bizlerin 
hedefi birim alandan en yüksek verimi elde etmek olmalıdır. Şöyle 
düşünüp hesap edelim, bugün 1 dekar alandan 85 kg alan bir 
çiftçimizle, aynı alandan 300 kg alan çiftçimizin rekabet edebilmesi 
elbette mümkün değil. Bizim her hâlükârda üretim miktarını 
artırmamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de, teknik uzman 
arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, gerçekten bu işi fennine ve 
tekniğine uygun yapmak gerekiyor. Bundan dolayı üreticinin teşvik 
edilmesi ve örnek bahçe uygulaması son derce önemli. Ayrıca 
Örnek Bahçelerin Yaygınlaştırılması Projesi 2019 yılında Valiliğimiz 
Tarafından Desteklenecek ve örnek bahçe uygulamasıyla elde 
edilecek rekolte artışı çiftçilerimizin refahını yükseltecek” diyerek 
sözlerini noktaladı.

Konuşmasının sonunda İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal 
YILMAZ ve çalışanlarını tebrik eden Vali Seddar YAVUZ, örnek 
bahçe uygulamasına katılan teknik personele ‘Başarı Belgesi’ 
vererek, verdikleri emekten dolayı teşekkür etti. 

Program esnasında konuşma yapan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ da; “İlimiz tarım arazilerinin % 89’ unda 120 bini aşkın 
çiftçimiz tarafından fındık tarımı yapılmaktadır.  İlimiz için bu kadar 
önemli olan fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla birçok 
proje ve çalışma yürütmekteyiz. Sayın Valimizin göreve başladığı 

ilk günlerde kurumumuza yapmış oldukları ziyarette teknik 
personelin sürekli arazide olmaları gerektiği yönündeki talimatları 
sonrası proje ve çalışmalarımızı daha da artırdık. İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak Ordu Valiliğimizin himayesinde “Fındıkta Verim 
ve Kalite Artacak” sloganıyla “Ordu İli Fındık Yetiştiriciliğinde 
Örnek Bahçe Oluşturulması ve Budama Elemanı Benim Projesi”ni 
başlattık. Bu kapsamda 2018 yılında biri yerel kaynaklarla diğeri ise 
Bakanlık bütçesi ile olmak üzere 2 adet proje uyguladık.

Uyguladığımız projelerle 19 ilçemizde budama, toprak 
numunesi alma ve numune sonuçlarına göre gübreleme gibi 
tüm bakım işlemlerinin uzman personellerimizin kontrolünde 
2018 yılında toplam 400 dekar daha örnek fındık bahçesi 
oluşturduk. Örnek bahçelerimizde dekara 300-350 kg’ lara varan 
ürün elde edilmiş, bu sonuçlar tarla günleri ve basın aracılığıyla 
tüm kamuoyuyla paylaşılmıştır. Uyguladığımız projemiz il 
genelinde olumlu sonuçlar vermiş ve üreticilerimiz tarafından 
çok benimsenmiştir. Başlangıç olarak proje kapsamında her ilçede 
bir iki örnek bahçe oluşturmak amacıyla çıktığımız bu yolda, 
oluşturduğumuz bahçeler üreticilerimize örnek olmuş ve ilimiz 
genelinde yüzlerce tekniğine uygun bahçe tesis edilmiştir.

Ayrıca projemiz kapsamında Örnek bahçelerin oluşturulmasının 
yanında ilçedeki çiftçilerimize ve özellikle budama ve gübreleme 

işlerini meslek haline getirmiş kişilere budama, gübreleme ve zirai 
mücadele konularında eğitimler de verilmiştir. Ve bu eğitimler 
sonucunda yüzlerce budama elemanı yetiştirilip belgeleri teslim 
edilmiştir. Ayrıca İl/İlçe Müdürlüğümüzde göreve yeni başlayan 
teknik personellerimiz de bu proje kapsamında budama, 
gübreleme ve toprak numunesi alma konularında eğitime tabi 
tutulmuş, bu personelimizin kendi ilçelerinde çiftçilerimize eğitim 
vermeleri sağlanmıştır. 

İlimiz fındığında gerçekleştirilecek 1 randıman artışı bu ülkenin 
ekonomisine yıllık yaklaşık 50 milyon TL, dekara 10 kg’lık bir verim 
artışı ise yıllık yaklaşık 300 milyon TL artı gelir sağlayacaktır. Bu 
bilinçle İl Müdürlüğü olarak amacımız; uyguladığımız projeler 
ile oluşturulan örnek bahçelerimize yenilerini eklemek ve bu 
bahçelerin tüm üreticilerimiz tarafından görülerek il geneline 
yayılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda budama ve gübreleme 
işlemlerini yapan eğitimli kişilerin sayısını mümkün olduğunca 
artırmak amaçlanmaktadır. İlimizin en önemli tarımsal ürünü olan 
fındıkta proje ve çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. 
Ben huzurlarınızda Sayın Valimize üreticilerim adına teşekkür 
etmek istiyorum. Çalışmışlarımızda bize her zaman destek oldu, 
bugün de burada sizlerle bir arada, bizleri yalnız bırakmadı.” 
şeklinde konuştu.

VALİMİZ SAYIN SEDDAR YAVUZ ÖRNEK FINDIK BAHÇELERİ OLUŞTURMA PROJEMİZDE 
ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
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Malzemesi : • 1 adet orta boy 
karnabahar,  5 su bardağı sıcak su,  
1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 
1 yemek kaşığı un,1,5 su bardağı soğuk süt, 
1/4 çay kaşığı tuz, 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş 
tane karabiber, 1/4 çay kaşığı rendelenmiş 
muskat cevizi

Yapılışı:Kök kısmını kesip, öbek öbek 
ayırdığınız karnabaharları bol suda yıkadıktan 
sonra fazla suyunu süzdürün. Karnabaharları 
haşlamak için kullanacağınız sıcak suyu, 
derin bir tencereye aktarın. Un ilave ettiğiniz 
suda karnabaharları 8-10 dakika kadar 
haşlayın.  Beşamel sosu hazırlamak için; 
tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. 
Unu 2-3 dakika kadar kavurun. Soğuk sütü 
azar azar ekledikten sonra topaklanmaması 
için bir çırpıcı yardımıyla beşamel sosu 
karıştırın. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve 
rendelenmiş muskat cevizi kattığınız beşamel 
sosu kıvam aldıktan sonra ocaktan alın. 
Haşlanmış karnabarları, bir kevgir yardımıyla 
suyunu süzdürerek ısıya dayanıklı fırın kabına 
alın. Hazırladığınız beşamel sosu üzerlerine 
gezdirin. Rendelenmiş kaşar peynirini 
serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 
derece fırında 15 dakika kadar pişirin. Fırından 

çıkan sıcak karnabaharları, incecik kıyılmış 
dereotu ilavesiyle garnitür ya da ana yemek 
olarak servis edin. 

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Kabızlığıa karşı etkili bir ilaç 

Baş ağrısına iyi geliyor 

Grip olmamak için ayva tüketin

Toksin atmanızı sağlar 

Gözdeki enfeksiyonlara iyi gelir

Bağırsak iltihaplanmasını giderir

İshali keser 

Burun kanamasına ayva suyu iyi gelir.

Boğaz iltihabı için gargara suyu 

İlaç kullanamıyorsanız ve sürekli boğazı-

nızda soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen 

boğaz iltihaplanması varsa ayva yaprağı su-

yunu gargara olarak kullanabilirsiniz. Ayva 

yaprağı suyunun iltihaplanmaları iyileştirici 

etkisi olduğu söylenmektedir.

 4 tane üniversite öğrencisi, uyanamadıkları için matematik

finaline geç kalırlar ve okula gidince hocaya arabalarının lastiğinin

patladığını söylerler... Hoca ilk basta inanmaz ama öğrencilerinin

yalvarmalarına dayanamayarak, onları 3 gün sonra sınav yapacağını 
söyler. Sınav günü gelince hoca, 4 öğrencinin hepsini bos bir salonun 
ayrı ayrı köşelerine oturtur. Sınav geçme sistemi şöyledir: 100 üzerin-
den 50 puan alan herkes

sınavı geçebilir... Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10’ar

puanlık 4 tane basit matematik sorusu vardır... Bunları kolayca çö-
zerler.

Arka sayfada ise 60 puanlık 1 soru vardır: 

  “Hangi lastik patladı?”

Bir gün bilge bir kral, huzuru en güzel resmedecek 
sanatçıya büyük bir ödül vereceğini ilan etti. Yarışmaya 
çok sanatçı katıldı. Günlerce çalıştılar, birbirinden güzel 
resimler yaptılar. Sonunda, eserlerini saraya teslim etti-
ler. Tablolara bakan kral sadece ikisinden gerçekten çok 
hoşlandı. Ama birinciyi seçmek için karar vermesi gere-
kiyordu.

Resimlerden birisinde, sükunetli bir göl vardı. Göl bir 
ayna gibi etrafında yükselen dağların huzurlu görün-
tüsünü yansıtıyordu. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar 
gökyüzünü süslüyordu. Resme kim baktıysa, onun mü-
kemmel bir huzur resmi olduğunu düşünüyordu. Diğer 
resimde dağlar vardı. Ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst 
tarafta öfkeli gökyüzünden yağmur boşalıyor ve şimşek 

çakıyordu. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale ça-
ğıldıyordu. Kısacası, resim hiç de huzur dolu görünmü-
yordu.

Fakat kral resme bakınca, şelalenin ardında kayalıklar-
daki bir çatlaktan çıkan minnacık bir çalılık gördü. Çalı-
lığın üzerinde ise anne bir kuşun ördüğü bir kuş yuvası 
görünüyordu. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş 
yuvasını kuruyor... harika bir huzur ve sükun.

Peki ödülü kim kazandı dersiniz?

Kral ikinci resmi seçti. ‘Çünkü’ dedi. ‘huzur hiçbir gü-
rültünün sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer de-
mek değildir. Huzur, bütün bunların içinde bile yüreğini-
zin sükun bulabilmesidir. Huzurun gerçek anlamı budur’

Bir gün psikiyatrisin muayehanesine çok üzgün vazi-
yette ağlayan birisi gelmiş ve başlamış anlatmaya;

– Benim ekonomik durumum iyi. Maddi anlamda bir 
sıkıntım yok. Sağlık sorunumda yok. Ancak başka bir so-
runum var.

– Nedir o?

– Neşelenemiyorum. Sürekli moralim bozuk. Şöyle 
gülmek, bazen kahkaha atmak, eğlenmek istiyorum. İşte 
bunun için size geldim.

 – Arkadaş, işin doğrusu bu olay, benim uzmanlık ala-
nıma girmiyor. Ancak sana bir öneride bulunabilirim. Şu 

karşıya 10 gün önce bir sirk geldi. Bir de palyaço var.

Ben gittim. Çok güzeldi, özellikle de o palyaço hari-
kaydı. Gülmekten yerlere yattım, o kadar çok eğlendim 
ki…  Sana da o sirke gitmeni özellikle o palyaçoyu sey-
retmeni öneririm.

Bunun üzerine adamın suratı iyice asılmış ve adeta 
fısıltı halinde demiş ki;

– O palyaço var ya… O benim işte…

 Hayat akarken çevrenizdeki insanların mutluluğu için 
çabalarken acaba siz mutlu olmak için ne yapıyorsunuz?

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU KARNABAHAR AYVA TATLISI

Malzemesi: 4 adet büyük boy ayva, 16 yemek kaşığı toz şe-
ker, 5 su bardağı su, 1 adet çubuk tarçın, 3 adet karanfil

Yapılışı: Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun 
ve ortadan ikiye kesin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak 
üzere bir kenara ayırın. Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halin-
de dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz 
şeker ekleyin. Tencereye ayvaların üzerini çok az örtecek şekilde 
yaklaşık 5 su bardağı su ekleyin. Şerbet renginin kırmızı ve aro-
malı olması için; ayva çekirdeklerini, çubuk tarçını ve karanfilleri 
ilave edin. Pişen ayvaları servis tabağına alın ve şerbetinden üzer-
lerine gezdirin. . Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya 
da soğuk olarak tatlıları servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

& Bitkiler

Sağlık

AYVA

biraz da 

gülelim...

4 Fırında beşamel 
soslu karnabahar

4 Ayva tatlısı

Matematik Finali

-Huzurun Gerçek Anlamı-

-Üzgün Palyaço-
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Çiftçinin kara gün dostu olan Tarım Sigortaları hakkında 
2019 yılının ilk tanıtım ve bilgilendirme toplantısı ilimizde 
gerçekleştirdi. İl Müdürlüğümüz konferans salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürümüz 
Kemal YILMAZ, Tarsim Giresun Bölge Müdürü Bülent 
YAŞAROĞLU, teknik personeller ve çok sayıda üreticimiz 
katılmıştır.

Düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İnsanlığın gıdaya olan 
gereksinimi hayat devam ettiği sürece sonsuza kadar 
sürecektir. Bundan dolayı tarım sektörünün bu stratejik 
önemi de sonsuza kadar devam edecektir. Böylesine 
stratejik bir sektör maalesef çok büyük riskler ile de karşı 
karşıya olup, riskler altında üretim yapmaktadır. Bizim 
öncelikli hedefimiz de tarım sektöründe sürdürülebilir 
üretimin sağlanmasıdır. Bu noktada Bakanlığımız 

tarafından her yıl yeni projeler uygulanmakta ve tarımsal 
üretimin devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.  Bir yandan 
Bakanlığımızca da yapılan ar-ge çalışmaları ile bu riskleri 
minimize ederek sürdürülebilirliğin sağlanması diğer 
yandan da üreticilerimizin korunması hedeflenmektedir. 
Eğer biz üreticimizi koruyamaz ve küstürür isek tarımda 
sürdürülebilirliği sağlama şansımız da ortadan kalkmış 
olur. Düşünün ki bir üretici bir yıl boyunca emek veriyor, 
her türlü bakımı yapıyor ama bu senenin ürünü doğal 
afetler sebebiyle zarar görüyor. Bunun sonucunda o seneyi 
ürünsüz kapatmak zorunda kalıyor ve zarar ediyor. Böyle 
bir durumda sürdürülebilir üretimden bahsetmek mümkün 
olmuyor. Ancak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin 
sağlanması üreticilerimizin üretime devam etmeleri ve 
üzerine yenilerini eklemeleri ile mümkün olabilecektir. Bu 
durumda üreticilerimizi doğal afetlere karşı tarım sigortası 
ile korumak son derece önemlidir.”dedi.

Tarım sigortalarının öneminden bahseden İl Müdürümüz; 
“Şu an Tarsim’den başka üreticinin zor gününde yanında 
olacak ve daha fazla destek verecek bir güvence yok.  Yakın 
zamanda ilimizde yaşadığımız bir sel felaketi oldu. Bu afette 
zarar görüp önceden tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz 
bildirimde bulundular. Eksperlerimizin yapmış olduğu 
çalışmalar neticesinde zararlar ortaya konuldu ve çiftçilerin 
hak etmiş olduğu bedeller kendilerine ödenerek zararları 
karşılanmış oldu. Zararı karşılanan üretici o sene ürünü 
kaybetti ama bir sonraki yıla üretim yapmak için gerekli 
olan geliri Tarsim’den sağlamış oldu. 

Ben üreticilerimizin kara gün dostu olan Tarsim’e daha 
çok üreticimizin tarım sigortası yaptırmasını bekliyorum.  

Çünkü ben tarımı üstü açık fabrikaya benzetiyorum. Eğer 
bir afet olmazsa üretim o sene sıkıntısız gerçekleşiyor 
ama bir afet olduğu zaman bütün ürünlerimizi kaybetme 
riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu riskleri en aza indirmek 
adına üreticilerimizin sigortalarını yaptırmalarını bekliyor, 
özellikle ilimizin önemli tarımsal ürünlerinden olan fındık 
için 10 Mart, kivi için 22 Şubat tarihlerine kadar bu ürünlerini 
sigortalatmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu 
noktada bugün sizlere değerli bilgiler paylaşacak olan Bölge 
Müdürümüz Bülent Bey’e, katkı ve katılım sağlayan tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ediyor hasarsız, doğal afetsiz bir 
yıl geçirmenizi diliyorum.” diyerek sözlerine son vermiştir.

İl Müdürümüzün konuşmasının ardından Giresun Bölge 
Müdürü Bülent YAŞAROĞLU tarım sigortaları hakkında bilgi 
vermek amacıyla sunum yapmıştır.

TARIM SİGORTALARI HAKKINDA EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından  25.01.2019 tarihinde 5996 Sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem 
Kanunu Kapsamında Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları 
bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda 
işletmeleri çalışanlarına, Okul Kantinlerine 
Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve İlgili 
Mevzuatlar hakkında bilgilendirme toplantısı 
düzenlemiştir. 

İl Müdürlüğümüz konferans salonunda 
gerçekleştirilen toplantıya Gıda ve Yem Şube 
Müdürü Şaban AKPINAR, Altınordu İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Abdullah ÖZTÜRK , teknik 
personeller ve çok sayıda çalışan katılmıştır. 
Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını 
yapan İlçe Müdürü Abdullah ÖZTÜRK, 

Bakanlığımız Gıda Güvenilirliği Politikası ve 
Gıda Hijyeni konularında bilgi vermiştir. Gıda 
ve Yem Şube Müdürü Şaban AKPINAR’da gıda 
hijyeni ve kişisel hijyen önemine değinerek tüm 
çalışanların hijyen konusuna  özen göstermesini 
vurgulamıştır.

Altınordu İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzde görevli Ziraat Mühendisi 
Zafer GÖKBULUT ise Okul Kantinlerine Dair Özel 
Hijyen Kuralları, Gıda Hijyeni, Gıdaların Bozulma 
Nedenleri, Gıda Kaynaklı Zehirlenmeler, Özel 
Hijyen Kuralları, Gıda Maddelerinin Depolama 
ve Muhafaza yöntemleri hakkında bilgi veren 
sunum yapmıştır. Eğitim toplantısı karşılıklı 
görüş alışverişi ve soruların cevaplandırılmasıyla 
son bulmuştur.  

ALTINORDU İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE OKUL KANTİNLERİ ÇALIŞANLARINA EĞİTİM 
VERİLDİ

SU ÜRÜNLERİNDE KAÇAK AVCILIĞA SIKI TAKİP

Su ürünleri ekiplerince 2018 yılında 
1.061 adet denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
su ürünleri denetim ekipleri, su ürünleri 
avcılığında ve satışında yasalara uygun 
davranılmasını sağlamak ve sürdürülebilir 
su ürünleri yetiştiriciliğinin sağlanması 
amacıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 
2018 yılında da yoğun bir mesai harcadı. 
Bu amaç doğrultusunda mesai mefhumu 
gözetmeksizin gerek il genelindeki satış 
yerlerinde, gerekse il dışından gelen 
avlanılabilir asgari boydan küçük su 
ürünlerinin ilimize girişini engellemek 
amacıyla yol güzergâhlarında denetimler 
yapılmıştır. Diğer taraftan kaçak avcılığı 
önlemek amacıyla denizlerde yapılan 
kontrollerimiz de gerek rutin denetim 
olarak, gerekse şikâyete bağlı olarak devam 
etmiştir.

Ekiplerimiz tarafından yapılan özverili 
çalışmalar sonucunda Bakanlığımızın 
İlimiz için belirlediği programın da üzerine 
çıkılarak 2018 yılında 1.061 adet denetim 
gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerimizde 
ayrıca yasalara aykırı bulunan durumlar 
neticesinde,  3 bin kg su ürününe, 61 adet 
av aracına, 6 bin metre uzatma ağına el 
konularak 95 kişiye idari yaptırım cezası 
uygulanmıştır.

Yaptığımız tüm işlerde ve diğer 
denetimlerimizde olduğu gibi su ürünleri 
denetiminde de öncelikli amacımız su 
ürünleri kaynaklarını korumak ve gelecek 
nesillerin su ürünlerinden mahrum 
kalmasını engellemektir. Bu amaç 
doğrultusunda aynı titizlik ve özveriyle 
2019 yılında da denetimlerimiz devam 
edecektir.


