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2019 T.C. Ordu Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yayınıdır. / İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete

BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMIRLI, 
Istiklal mücadelemizin mihenk taşlarından biri kabul 
edilen Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle 
Sivas’ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomik 
Forumu’nda konuştu.

Forumun “Tarım ve Hayvancılıkta Atılım Modeli Nasıl 
Kurulacak?’’ başlıklı 4. Oturumunun açılış konuşmasını 
yapan Pakdemirli, Dünya tarımını etkileyen en önemli 
faktörlerin; iklim değişikliği, Dünya nüfusunun 2050 
yılında 10 Milyara çıkacağı öngörüsüyle gıdaya olan 
erişimde yaşanacak zorluklar, gıda fiyatlarındaki 
dalgalanmalar, su kaynakları üzerinde artan talebin 
oluşturduğu baskılar, iç/dış göçlerden kaynaklanan nüfus 
hareketliliğinin neden olduğu büyük sorunlar, tarım 
arazileri üzerinde, tarım dışı faaliyetler için taleplerden 
doğan sıkıntılar ve doğal afetler olduğunu söyledi.

devamı 8’de

KÖŞE YAZISI

Gazetemizin bu sayısında hayvancılığın can damarı 

olan meralarımızda, Il Müdürlüğümüzün yapmış oldu-

ğu mera çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Bilindi-

ği üzere meralar, hayvansal üretimde en önemli girdiyi 

oluşturan kaliteli kaba yemin, en ucuz ve en kolay temin 

edildiği kaynaklardır. Bu bakımdan meralar hayvancılık 

sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler de 

her geçen gün gelişen ilimiz hayvancılığında meraları-

mızın önemini biliyor ve çalışmalarımızı aralıksız sürdü-

rüyoruz. 

Özellikle mera alanlarımızda ot verimini ve kalitesini 

artırmak, dolayısı ile yem maliyetlerini azaltmak ama-

cıyla birçok proje uyguladık ve uygulamaya devam edi-

yoruz. Bu kapsamda sadece 2019 yılında 12 adet ıslah 

projesini hayata geçirdik ve 38 bin dekar mera alanında 

ıslah çalışmaları gerçekleştirdik.

devamı 2’de

“Gıdayı Kontrol Eden, Dünyayı Da 

Kontrol Edecektir”

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

Il Müdürlüğümüz, ABC Deterjan A.Ş. ve Sakin Şehir 

Perşembe Üretici Kadınlar Derneği işbirliğinde Perşembe 

Ilçemizde hayata geçirdiğimiz “Yerli Yerinde Taflan” 

isimli projemiz Bakanlığımız tarafından ödüle layık 

görüldü. Ankara’da düzenlenen ödül törenine ilimizden 

Il Müdürümüz Kemal YILMAZ, teknik personel ve kadın 

çiftçiler katıldı.

Ödüle layık görülen projemiz hakkında açıklamalarda 

bulunan Il Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Bakanlığımız 

tarafından ülkemiz genelinde bu yıl beşincisi düzenlenen 

“Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni”nde Il Müdürlüğümüz, 

ABC Deterjan A.Ş. ve Sakin Şehir Perşembe Üretici Kadınlar 

Derneği işbirliğinde hayata geçirdiğimiz “Yerli Yerinde 

Taflan” isimli projemiz Tarıma Değer Katan Projeler 

yarışması kapsamında “Diğer Kurum ve Kuruluşlarla 

Yürütülen Projelerde/Örgütlenmede Fark Yaratan Kadın 

Çiftçiler” kategorisinde ödüle layık görüldü. 

Proje kapsamında Perşembe ilçemizde kuracağımız 
meyve, sebze işleme ve kurutma tesisi ile bahçelerimizde 
çürüyüp yok olan meyveleri ve sebzeleri değerlendirerek 
pekmez, pestil, reçel, sirke ve meyve suyu gibi ürünler 
haline getirip ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. 
Ilimizde kadın istihdamına ve ekonomiye katkı sunacak bu 
projede emeği geçen herkese teşekkür ederim.”dedi

2017 yılında bir projemizin daha ödüle layık görüldüğünü 
hatırlatan Il Müdürümüz; “Il Müdürlüğümüz ile Fatsa 
Ziraat Odası Başkanlığımız işbirliğinde Fatsa ilçemizde 
uyguladığımız “ Kadın Emek Verdi Meyveler Çürümedi” 
isimli projemiz de 2017 yılında yine Bakanlığımız tarafından 
ödüle layık görülmüştü. Bu yıl ise proje kapsamında 
ürettiğimiz kuru meyve, pestil, pekmez ve sirke gibi ürünleri 
standımızda sergileme imkanı bulduk. Projemizin başarılı 
şekilde uygulanması bizleri oldukça mutlu etti. Ayrıca Tarım 
ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMIRLI’nin değerli 
eşleri Sayın Dr. Ahu PAKDEMIRLI hanımefendi standımızı 
ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Uygulayacağımız yeni 
projeler ile ilimizde kadın girişimciliğini güçlendirerek 
kadın çiftçilerimizi tarım sektörünün içerisinde daha aktif 
hale getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“YERLİ YERİNDE TAFLAN” PROJEMİZ BAKANLIĞIMIZ 
TARAFINDAN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

devamı 7’de

Ordu Valiliği himayelerinde Il Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzce fındıkta verim ve kaliteyi artırmak 
amacı ile uygulanan “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri 
Sahada Projesi” kapsamında kullanılacak olan alet, makine 
ve ekipmanlar düzenlenen törenle dağıtıldı.

Il Müdürlüğümüz kampüsünde gerçekleşen dağıtım 
törenine Vali Seddar YAVUZ, Altınordu Kaymakamı 
Niyazi ERTEN, Il Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan 
SOYDAN, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan AKÇA, 
Ilçe Tarım ve Orman Müdürleri, Ziraat Odaları çalışanları 
ve tarım danışmanları katıldı.

Program protokol konuşmaları ile başladı. Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan 
SOYDAN yaptığı konuşmada, “Bugün burada çok önemli 
bir projenin başlangıcı için toplanmış bulunuyoruz. 
Sayın Valimizin talimatlarıyla, hayata geçen bu projeye 
bölgemizin ve ilimizin en önemli projesi diyebiliriz.

Ilimizde fındıkta verim ve kalitenin artırılması adına 
proje kapsamında timlerimize dağıtılacak olan  budama 
makası, budama testeresi, çapa makinası gibi ekipmanların 
çiftçilerimiz için çok yararlı olacağını düşünüyorum” diye 
konuştu.

FINDIKTA ÖRNEK UYGULAMA TİMLERİ SAHADA 
PROJESİNE AİT MAKİNE EKİPMANLAR DÜZENLENEN 

TÖRENLE DAĞITILDI
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1’den devam

KÖŞE YAZISI

Bu çalışmalar çerçevesinde, meralarımızda otun kalitesini ve verimini ar-
tırmak amacıyla, Aybastı Ilçesi Kızkayası ve Germaşov yaylalarında 17 ton, 
Gölköy Ilçesi Sırıklı, Muratçık ve Kale Yaylalarında 30 ton, Mesudiye Ilçe-
si Yukarı Faldaca Yaylasında 18 ton olmak üzere toplam 65 ton kompoze 
gübre uygulaması yaptık. Bunların yanında otlatmayı düzenleyici yapı ve 
tesisler olarak Mesudiye ve Aybastı ilçelerimizde 80 adet kaşınma kazığı, 80 
adet tuzluk, 2 adet koyun banyoluğu, 2 adet su deposu, 42 adet sıvat ve 3 
adet gölgelik tesis ederek yetiştiricilerimizin hizmetine sunduk. 2019 yılın-
da yapmış olduğumuz bu çalışmalarla birlikte 2014 yılından günümüze ka-
dar toplam 122 bin dekar alanda ıslah çalışmaları gerçekleştirmiş olduk. Bu 
alanlarda 21 adet projemizi tamamladık, 12 adet projemiz ise halen devam 
ediyor. Görüldüğü üzere meralarımızı ıslah ederek hayvancılıkla uğraşan 
vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. 

Uyguladığımız ıslah projelerinin yanında meralarımızda tahsis çalışma-
larına da büyük önem veriyoruz. Özellikle ekiplerimizin yoğun çalışmaları 
neticesinde 50 bin hektar mera alanımızın 41 bin hektar alanında (toplam 
alanın % 82’sinde) tahsis çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Mera 
alanlarımızda yapmış olduğumuz bu tahsis işlemleri, meraların yönetimini, 
bakım ve ıslahını, denetlenmesini, korunmasını ve kurallara uygun bir şe-
kilde kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, tahsisi yapılan alanlarla ilgili 
yetiştiricilerimizden gelen talepler daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuca 
ulaştırılmaktadır. Görüldüğü üzere tahsis ve ıslah çalışmaları meralarımızın 
verim ve kalitesinin artmasında önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan ça-
lışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Şu anda ise Akkuş ve Gölköy ilçelerimizde bulunan 4 bin 700 hektar 
alanda tahsis çalışmalarımız devam ediyor. Geriye kalan mera alanlarımız 
da dahil olmak üzere 50 bin hektar mera alanımızın tamamında tahsis ça-
lışmalarımızı 2019 yılı sonu itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz için 
stratejik öneme sahip olan hayvancılık sektörünün, ilimizde daha ileriye git-
mesini sağlamak amacıyla bundan önce olduğu gibi bundan sonrada çalış-
malarımız hızla devam edecektir. 

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

EYLÜL - EKİM
FINDIK: Alçak ve orta kesimlerde hasat edilen fındıklar kurutulur. Yüksek kolda ise hasada 

devam edilir. Fındığın önemli zararlılarından olan fındık filiz güvesine karşı, hasat bittikten 

sonra yapraklar yere düşmeden ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, toprakta Mayıs 

Böceğinin 5-6 cm uzunluğundaki larvaları varsa ve ocakta kuruma görülüyorsa ilaçlı 

mücadeleye başlanır. 

Eğer, geçen zamanda toprak tahlili yaptırılmadıysa Ekim ayı içinde mutlaka yaptırılmalıdır.

Fındık ocaklarında çeşitli hastalık ve zararlılardan dolayı kuruyan ve hastalık bulaşan 

dalların kesilmesi, bu kesilen dalların ise hemen bahçeden uzaklaştırılıp yakılması gerekir. 

MEYVECILIK: Meyvelerde hasat yapılır. Meyve bahçelerinde toprak tahlilini de ihmal 

etmeden yaptırmak gerekir.

SIĞIRCILIK:  Sonbahar dönemi şap aşıları yaptırılır. Hayvanlara daha önce uygulanan iç ve 

dış parazit ilaçlaması tekrarlanır. Yayla dönüşleri de bu döneme denk geldiğinden ahırlar 

dönüş için hazırlanır. Ahırlar badana, boya, ilaçlama ve onarım gibi işlemler yapılır. 

SERACILIK: Domates ve hıyarda mahsul gübrelemesine, budamayla diğer bakım işlerine 

ve Yalancı Mildiyö ile mücadeleye devam edilir. Kıvırcık marulların toprak hazırlığı yapılarak 

ekim gerçekleştirilir. 

PATATES: Patateste hasat yapılır ve uygun depo şartlarında depolanır. 

ARICILIK: Bal hasadına devam edilir. Arı kolonilerine kış dönemi için bal depolanmış yeterli 

petekler bırakılır. Bal hasadından sonra şuruplama ve varroa mücadelesi yapılır. Kovanlarda 

kış hazırlığı yapılarak kovan çatlakları ve yarıkları onarılır.

MISIR: Mısır hasadına başlanır. Daneli ya da koçanlı olarak elde edilen mısır ürünü ambarda 

depolanmadan önce kurtlanmaması için koruyucu olarak ilaçlanması gerekmektedir. 

Ayrıca, Mısır Kurdu ile kültürel mücadele olarak mısır hasat edildikten sonra arta kalan mısır 

sapı artıkları, tarladan toplanıp yakılmalıdır. 

KIVI: Bahçede toprak işlemesi yapılır. 

KASIM - ARALIK

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. Ikinci kez parazit ilaçlaması uygulanır. Şap aşısı yapılır.

KOYUNCULUK: Sonbahar döneminde; ilkbahar ve yaz aylarında yaylaya çıkan koyun sürüleri 

nispeten daha sıcak olan kışlıklara indirilir. Sonbahar dönemi bölgemiz koyunculuğunda 

koç katım dönemlerinden biridir. Iklim, bakım ve besleme şartları da dikkate alınarak koç 

katımı genellikle sonbaharda yapılarak kuzuların ilkbaharda doğmaları tercih edilmektedir. 

Bu dönemde damızlık koçların ve gebeliğe hazır koyunların bakım ve beslenmesi oldukça 

önemlidir. Koç ve koyunlara enerji bakımından zengin yemlerin verilmesi de döl verimini 

olumlu yönde etkiler (Koç katımı dönemine girmeden koyunların bir miktar arpa ile 

desteklenmeleri döl verimi konusunda daha verimli sonuç alınmasına sebep olmaktadır). 

Aşım işleminde 20-25 koyuna 1 koç hesap edilerek koç katımı yapılmalıdır.

2019 yılı Ekim ayı itibari ile toplam 
747 adet denetim yapılmış ve bunun 
sonucunda 2 bin 485 kg su ürününe 
el konularak 84 kişiye idari yaptırım 
uygulanmıştır. 

Il-Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz 
Su Ürünleri Denetim Ekipleri tarafından 
yapılan denetimlerle avlanılabilir asgari 
boydan küçük balık avcılığına ve satışına 
geçit verilmiyor.

Bu kapsamda Il-Ilçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimiz Su Ürünleri Denetim 
Ekipleri tarafından su ürünleri karaya 
çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, 
balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su 
ürünleri perakende satış yerlerinde, 
yol güzergâhlarında ve balık halinde 
denetimler yapılmaktadır. Bunların yanında 

Il Müdürlüğümüz koordinasyonunda satış 
yerlerine yönelik il genelinde eş zamanlı 
ve çapraz denetimler gerçekleştirilerek 
denetimlerin etkinliği artırılmaktadır. Bu 
çerçevede özellikle boy yasağı ihlalleri 
ve kaçak trol avcılığı konusunda hassas 
davranan ekiplerimiz 2019 yılı Ekim 
ayı itibari ile toplam 747 adet denetim 
gerçekleştirmiştir. Bu denetimler 
sonucunda 84 kişiye idari yaptırım 
uygulanarak 2 bin 485 kg su ürününe, 
3 bin 100 metre uzatma ağına, 155 adet 
tırıvırı ağına ve 3 adet kalkan ağına el 
konulmuştur.

Sürdürülebilir balıkçılık için bundan 
sonra da Il-Ilçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimiz denetimlerine aynı 
titizlik ve hassasiyetle mesai mefhumu 
gözetmeksizin devam edecektir. 

SU ÜRÜNLERİNE SIKI DENETİM
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Ülkemiz genelinde son dönemde Etil Alkol kullanarak 
sahte içki üretmek sureti ile yaşanan zehirlenme hadise-
lerinden sonra, etil ve metil alkol kamuoyunun dikkatini 
çekmiştir.

 Etil alkol satışı yapabilmek için gerekli şartları yerine 
getiren her satıcı Ilçe Müdürlüklerimizden ‘Etil Alkol Satış 
Belgesi’ (EA) almak zorundadır. Belgesiz satış yapanlar 4733 
sayılı Kanunun 8. Maddesinin 5. Fıkrasına göre 5.000 TL 
para cezası  ile cezalandırılmaktadır.

Bu kapsamda Altınordu ilçesi genelinde tütün, alkol ve 
etil alkol satışı yapan işyerleri denetlenmiş, belgesiz  etil al-
kol satışı yapan işyerine rastlanmamıştır. Satış yapmak is-
teyen satıcılara gerekli şartların oluşturulması kaydıyla Etil 
Alkol Satış Belgesi düzenleneceği anlatılmıştır.

ALTINORDU İLÇE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 

EKİPLERİNCE ETİL ALKOL 
DENETİMİ YAPILDI

Il Müdürümüz Kemal YILMAZ’ ın başkanlığında Il Müdür 
Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve Ilçe Müdürlerimizin 
katılımıyla Il Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda, Il ve Ilçe Müdürlüklerimiz tarafından 
ilimiz genelinde yapılan çalışmaların mevcut durumu 
görüşülürken, uygulanacak olan yeni projeler hakkında da 
yol haritaları belirlendi.

Düzenlenen toplantıda Il ve Ilçe Müdürlüklerimiz 
tarafından yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda 
bulunan Il Müdürümüz Kemal YILMAZ; “ Ilimizde 125 bini 
aşkın üreticimiz tarafından üretimi gerçekleştirilen en 
önemli tarımsal ürünümüz fındıkta bir hasat sezonunu 
daha geride bıraktık.  Geride bıraktığımız üretim sezonunda 
önceki yıllarda olduğu gibi yine önceliğimiz, fındıkta verim 
ve kaliteyi artırmaya yönelik yaptığımız çalışmalar oldu. 
Bu kapsamda, geçmiş sezonda oluşturduğumuz örnek 
bahçelerimiz ile birlikte ilimiz genelinde 2 binin üzerinde 
örnek bahçe sayısına ulaştık ve bu bahçelerimizde 
dekara verim 250-350 kg aralığında gerçekleşti. Şimdi 
ise önümüzde yeni bir üretim sezonu var ve yine her 
zaman olduğu gibi önümüzdeki sezonda da aktif olarak 
yer alacağız. Hiç beklemeden yeni sezona hazırlık olarak 
budama, toprak tahlili ve tahlil sonuçlarına göre gübreleme 
faaliyetlerini başlatacağız. Bu çalışmalar kapsamında 
Ordu Valiliğimiz himayesinde “Fındıkta Örnek Uygulama 
Timleri Sahada Projesi”ni ilimizde hayat geçiriyoruz. Proje 
kapsamında kurulacak olan fındık timleri vasıtasıyla ilimiz 
genelinde bulunan her mahallede örnek fındık bahçeleri 
oluşturacağız. Oluşturulan örnek bahçelerimizde, budama 
işleminin yanı sıra toprak numunesi alma ve numune 
sonuçlarına göre gübreleme, hastalık ve zararlılarla 
mücadele yine timlerimiz gözetiminde yapılacak. Ayrıca, 
bu bahçelerimizden aldığımız toprak numuneleri ilimiz 
genelinde bulunan toprakların özellikleri bakımından 
bizlere önemli fikirler verecek ve uygulama yapılan 
bahçelerin koordinatları alınarak, toprak analiz raporlarına 

göre haritalandırma yapılacak. Buda bize bundan sonra 
yapacağımız çalışmalarda ışık tutacak” dedi.

Üreticilerimizin daha çok kazanmasını sağlamak 
amacıyla ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarında 
devam ettiğini vurgulayan Il Müdürümüz; “Ilimizde, 
ürün çeşitliliğinin artırılarak üreticilerimize fındığın 
yanında ek gelir sağlanması amacıyla birçok çalışma 
yaptık. Bu kapsamda, son yıllarda üretim miktarı 15 tona 
kadar gerileyen çilek yetiştiriciliğinde, Il Müdürlüğümüz 
tarafından verilen destekler ve yapılan eğitim çalışmaları 
sonucunda 1.000 ton üretim miktarının üzerine çıktık. 
Yine son yıllarda gelişmekte olan istiridye mantarı 
üretimini artırmak için de çalışmalar yaptık. Gerek Genç 
Çiftçi Projeleri, gerekse verdiğimiz eğitimler ve destekler 
sonucunda 2015 yılında 1 işletmemiz varken, şuan itibari 
ile işletme sayımız 29’a ulaşmış durumda. Ayrıca, kendine 
has aroması ve depoya dayanıklılığıyla tüketicinin gözdesi 
olan “Ordu Kivisi” Valiliğimiz himayesinde Il Müdürlüğümüz 
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Türk Patent ve 
Marka Kurumu tarafından resmen tescillendi. Bunların yanı 
sıra seracılığı geliştirmek amacıyla yine birçok başarılı proje 
ve çalışmaya imza attık. Önümüzdeki dönemde ise DOKAP 
Bölge Kalkınma Idaresi Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir 
Belediyemiz ile ortaklaşa uygulayacağımız projelerle kivi, 
ceviz, çilek, istiridye mantarı konularında yeni işletmeler 
oluşturacağız. “ şeklinde konuştu.

Hayvan sağlığı ekiplerimiz şuan sahada çalışmalarına 
devam ediyor diyerek sözlerine devam eden Il Müdürümüz 
Kemal YILMAZ, “Hayvan hastalık ve zararlılarla mücadele 
kapsamında hayvan sağlığı ekiplerimiz şuan sahada 
yoğun bir şekilde şap aşısı ve küpeleme çalışmaları 
yürütmektedir. Burada amacımız Ilimizde bulunan 152 bin 
büyükbaş hayvan mevcudunun tamamının aşılanması ve 
%100 başarı ile bu aşılama döneminin tamamlanmasıdır. 
Bunların yanında gıda kontrol ekiplerimiz de denetimlerine 
büyük bir özveri ile devam ediyor. Şimdi ise denetimlerin 
etkinliğini artırmak amacıyla ilimiz genelinde çapraz 
denetimler gerçekleştireceğiz. Yine su ürünleri denetim 
ekiplerimiz denizlerde, iç sularda, balık halinde, toptan 
ve perakende satış yerlerinde denetimlerini balıkçılık av 
sezonunun açılmasıyla birlikte sıklaştırdı. Bu konulardaki 
denetimlerimiz etkin bir şekilde devam edecek” ifadelerini 
kullandı.

Mera alanlarında yapılan çalışmalardan da bahseden 
Il Müdürümüz, “Ülkemizde hayvancılığın gelişmesinde 
meraların çok önemli olduğunu biliyoruz. Il Müdürlüğü 
olarak meralarımızda otun kalitesini ve verimini artırmak 
amacıyla 2019 yılında 12 adet proje uyguladık ve 38 bin 
dekar mera alanında ıslah çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar 
çerçevesinde, meralarımızda toplam 122 bin dekarlık 
alanda ıslah çalışmalarını tamamladık. Bunların yanında 

2019 yılında yaptığımız tahsis çalışmaları ile birlikte 
toplam 41 bin hektar mera alanının tahsis çalışmalarını 
da tamamlamış olduk. Ayrıca, hayvancılığın can damarı 
olan meralarımızla ilgili Il ve Ilçe Müdürlüklerimize gelen 
talepler mera komisyonumuzda görüşülerek hızlıca 
çözüme kavuşturulmaktadır” dedi.

Üreticilerimiz ile birlikte yol yürümenin çok önemli 
olduğunu söyleyen Il Müdürümüz; “Ülkemiz tarımını 
daha ileriye taşımanın yolu sektörün en önemli paydaşı 
olan üreticilerimizle birlikte olmaktan geçmektedir. 
Bundan dolayı üreticilerimizin bize gelmesini beklemeden 
bizler onların ayağına gitmeliyiz. Sorunları varsa eğer 
yerinde görmeliyiz ve ona göre çözüm üretmeliyiz. Bu 
bakımdan işletme ziyaretlerini çok önemsiyorum. Örneğin, 
geçtiğimiz günlerde Ordu büyükşehir Belediyemiz ile 
birlikte uyguladığımız Kaz Yetiştiriciliğini Geliştirme 
ve Bafra Tipi Koyun Yetiştiriciliğini Geliştirme projeleri 
kapsamında yeni işletmeler kurduk. Bu işletmeler düzenli 
olarak ziyaret edilmeli. Çünkü uyguladığımız projelerin 
takibi sürdürülebilirliğin sağlanması açısından son derece 
önemli. Ayrıca, bundan sonra hayata geçireceğimiz yeni 
projelerimizde uygulayıcıların belirlenmesi noktasında 
her zamanki gibi hassas davranılarak uygun isimlerin 
belirlenmesi projelerin başarısını artıracaktır. Burada 
amacımız örnek işletmeler oluşturarak üreticilerimize 
yol göstermektir. Tarım teşkilatı olarak bu konuda zaten 
üzerimize düşeni yapıyoruz ve bundan sonrada yapmaya 
devam edeceğiz. Yaptığımız tüm çalışmalar ışığında 
uygulayacağımız yeni projelerimizle birlikte tarımın bu ilin 
ekonomisine olan katkısını artırmaya devam edeceğiz. Bu 
güzel çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olan Il Müdür 
Yardımcılarıma, Ilçe ve Şube Müdürlerim ile personelime 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Il Müdürümüzün konuşmasının ardından Ilçe ve Şube 
Müdürlerimiz yaptıkları çalışmalar hakkında sunum 
gerçekleştirdi. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı 
sona erdi. 

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Gürgentepe Ilçemize özgü bir çeşit olan ve uzun 
yıllardır yetiştiriciliği yapılan “Gürgentepe Çoban 
Fasulyesi”nin hasadına başlandı.

Hasat törenine Gürgentepe Kaymakamı Nursel 
ÖZDEMIR, Gölköy Kaymakamı Necdet ÖZDEMIR, 
Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar ŞAHIN, Gürgentepe 
Ilçe Tarım ve Orman Müdürü Murat KUZU ile teknik 
personeller ve çiftçilerimiz katılmıştır.

“Gürgentepe Çoban Fasulyesi”  Gürgentepe Ilçesi 
Ağızlar Mahallesinde Dursun Ali ÇOBAN isimli çiftçimiz 
tarafından üretilmeye başlanmış ve süreç içeresinde 
tüm ilçeye yayılmıştır. Gürgentepe Ilçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğümüz ve Ordu Üniversitesinin gözetimi ve 
yönlendirmesi ile 2 yıl süresince deneme üretimleri 
yapılan fasulye çeşidimizden olağanüstü yüksek verimlilik 
alındığı tespit edilmiştir. Dev taneleri ve yüksek verimiyle 
öne çıkan “Gürgentepe Çoban Fasulyesi”nden dekara 
450-500 kilogram ürün alınabilmektedir. Lezzeti ile diğer 
fasulyelerden ayırt edilen fasulyenin, “Gürgentepe Çoban 
Fasulyesi” adı altında coğrafi tescil çalışmalarına da 
başlanacaktır. Tescil çalışması ile birlikte bu fasulyenin daha 
da geniş sahalarda üretiminin yapılması ve üreticilerimiz 
için ciddi bir gelir kaynağı olması hedeflenmektedir.

GÜRGENTEPE ÇOBAN FASULYESİNİN HASADINA 
BAŞLANDI
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Bizden Haberler

hoşgeldin bebek
 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube  
Müdürlüğümüzde Mühendis olarak görev yapan 
Samet EKER ve eşi Seçil Hanım’ın  erkek çocukları 
olmuştur.  

 Orhan Yaman bebeğe hoşgeldin, aileye hayırlı 
olsun diyoruz.

 Altınordu İlçe Müdürlüğümüzde Mühendis 
olarak görev yapan Hüsamettin KİRAZ ve eşi Şeyma 
Hanım’ın erkek çocukları olmuştur.  

 Mustafa bebeğe hoşgeldin, aileye hayırlı olsun 
diyoruz.

 Altıordu İlçe Müdürlüğümüzde Veteriner Sağlık 
Teknisyeni olarak görev yapan Emrah ZABUN ve eşi 
Havil Hanım’ın kız çocukları olmuştur.  

 Yiğit bebeğe hoşgeldin, aileye hayırlı olsun 
diyoruz.

Salep; orkideler ailesine ait olan bitki cinslerinin  Orc-
his, Ophyris, Serapias, Platanthera, Dactylorhiza  yumru-
larına verilen isimdir. Salep kelimesi köken olarak Arapça 
olup,  Ülkemizde, 10 değişik cinse ait 80 farklı orkide tü-
ründen salep elde edildiği bilinmektedir. Ülkemizde yeti-
şen orkidelerin %13’ü (21 takson) endemiktir, yani sadece 
Türkiye’ye has bitkilerdir.Farklı yörelerde dilçıkık, dilda-
mak, çam çiçeği, çobançoluk, tavşan topuğu, katırtırnağı, 
çayır çiçeği gibi farklı isimlerle adlandırılmaktadır.

 Salep, köklü ve otsu bir bitkidir. Yumrular kremsi, bej 
veya açık kahverengi renkte, oval, yumurta şeklinde veya 
çatallı olabilirler. Yumrulardan elde edilen toz özellikle 
içerdiği glikomannan maddesi nedeniyle dondurma üre-
timinde sıklıkla kullanılır. Enerji veren, göğsü yumuşatan, 
zihnin çalışma kuvvetini artıran, kabızlık ve ishali engelle-
yen ve daha birçok konuda vücuda ciddi anlamda destek 
sağlayan salep, taşıdığı tohum ile girişimciler içinde cid-
di fırsatlar sağlar. Içmeye doyamadığımız salep bitkisinin 
yetiştiriciliği son yıllarda gelişen bir alandır. Türkiye’de 
hemen hemen her ilde yetiştirilmesi mümkün endemik 
bitki olan salep yetiştiriciliği karlı tarım fikirleri arasında 
yer almaktadır.

Salep bitkisi ülkemizin her yöresinde doğal olarak 
yetişmektedir. Zamanla bulundukları yerlere adapte ol-
muşlardır. Bu nedenle söküldüğü iklime eşdeğer iklim-
lerde çok rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Salep yumrusu 
bitkinin toprak altı organlarından elde edildiğinden hafif 
bünyeli, kışın su tutmayan süzek ve organik maddece 
zengin toprakları tercih etmektedir. Ağır bünyeli toprak-
larda  işleme öncesi dekara 4-5 ton hesabı ile yanmış ahır 
gübresi atılarak homojen şekilde toprağa karıştırılmalıdır. 
Son zamanlarda solucan gübresi kullanımı da yaygınlaş-
mıştır.Solucan gübresi kullanılacaksa dekara 400-500 kg 
kullanılmaktadır. Toprak işlemeden sonra 25-30 cm yük-
sekliğinde ve 70-80 cm genişliğinde küçük sırtlar oluş-
turulmalıdır. Bu sırtların üzeri düzlenerek gevşek yapılı 
tohum yatağı hazır hale getirilmiş olunur. Sırt oluşturma-
nın gayesi hem uygun tohum yatağı hazırlamak hem de 
kışınbitkilerin aşırı yağışlarda su altında kalmasını önle-
mektir. Dikim için en uygun zaman Eylül-Ekim aylarıdır. 
Dikim sıra arası 15 cm ve sıra üzeri 10 cm olacak şekilde, 
ekilirken 6-8 cm derine gömülmeli ve büyüme noktaları-
nın yukarı gelmesine dikkat edilmelidir.

 Yumruların dikiminden sonra, yağışla birlikte bitki-
lerin toprak yüzeyine çıktıkları görülür. Salep bitkisi kışın 
yetişen bir bitki olduğundan, ihtiyaç duyduğu suyu doğal 
yağışlarla karşılamaktadır.Ilkbahar yağışlarının yetersiz ol-
duğu durumlarda  sulama yapmak gerekebilir. Yetiştirme 
esnasında karşılaşılan en önemli sorun yabancı otlardır.
Salep bitkileri küçük boyutlu ve yerde olduklarında ya-
bancı otlara karşı oldukça hassastır. Bu nedenle yetişti-

ricilik boyunca en az 2-3 defa elle ot alma işlemi yapıl-
malıdır.Salep bitkisinde hastalık olarak bazı durumlarda 
Alternaria hastalığına rastlanmaktadır. Bu durum fazla 
gölge ortamda yetiştirilmeye çalışılması veya fazla yağış-
lardan sonra bitkilerin su altında kalması gibi nedenlerden 
oluşmaktadır. Salep bitkisinin bilinen zararlıları domuz ve 
köstebektir.

Salepte hasat, bitkilerin tam çiçeklenme olduğu dö-
nemde yapılmalıdır. Salepler baharın gelmesi ile beraber 
çiçek açmaya başlar. Hasat zamanı sıcaklığa bağlı olduğu 
için bölgelere göre Mart ayında başlar ve Haziran ayına 
kadar hasat tamamlanır. Salebin hasat edilmesi için en az 
iki kök bulunmalıdır. Salep hasatı makinalar ile değil in-
sanlar tarafından elle  şaşula yardımı ile yapılmaktadır.Iyi 
bakım şartlarında bitkiler 2 ile 5 arası yumru yapmakta 1 e 
3 verim vermektedir. Dekara 100-125 kg yumru dikildiğin-
de 300-375 kg arasında verim elde edilmektedir.

Tohumluk amacıyla hasat edilen salep yumruları ha-
sattan sonra direkt güneş ışığı görmeyen etrafı açık gölge 
bir yere serilerek bir hafta  / on gün süre ile bekletilir. Böy-
lelikle bünyesindeki fazla suyu atması ve yaralı yumruların 
yaralarının kapanması sağlanmış olur. Bu şekilde bekleti-
len yumrular 4-5 cm’i geçmeyecek şekilde, karton kutu-
lara, plastik kasalara veya patates soğan konulan çuvallara 
konularak doğrudan güneş görmeyen, hava cereyanı ve 
fare zararının olmadığı yerlerde oda koşullarında muhafa-
za edilir. Depolama esnasında yumrularda %40-50 civarı 
ağırlık kaybı görülür. Toz salep için hasat ediliyorsa bol 
su ile ovularak topraklardan arındırılmalı ve kaynatarak 
güneşe serilmelidir. Güneşte kuruyan yumrular bünyele-
rindeki fazla suyu atar ve kemiksi bir hal alır. Bu haldeki 
kuru yumrular taş değirmenlerinde öğütülmek suretiyle 
toz haline getirilir.

Salep yetiştiriciliği için Bakanlığımızdan Süs Bitkisi Ye-
tiştirme Izni almak gerekmektedir.

SALEP Özden AYDIN                                                                                                                       
Ziraat Teknikeri

KIRSAL KALKINMA 
YATIRIMLARININ 

DESTEKLENMESİNE 
YÖNELİK HİBE BAŞVURU 

SÜRESİ UZATILDI

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal 
üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması 
için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, 
tarımsal pazarlama altyapısının ve gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, 
tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin 
üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı 
sağlanması amacıyla tarıma dayalı ekonomik yatırımların 
desteklenmesine yönelik hibe başvuru süresi 14 Kasım 
2019 tarihine kadar uzatıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Il Tarım ve Orman 
Müdürümüz Kemal YILMAZ; hibe desteği kapsamında 
Bitkisel, Hayvansal ve Su Ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi 
ve depolanması; Soğuk Hava Deposu ve Çelik Silo Yapımı, 
Büyükbaş, Küçükbaş, Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği, Kültür 
Mantarı Üretimi, Kırsal Turizm ve Çiftlik Faaliyetlerinin 
Geliştirilmesi gibi konularda yapılması planlanan tesislerin 
hibe kapsamında destekleneceğini açıkladı.

Il Müdürümüz Kemal YILMAZ, hibeye esas proje tutarının 
%50’sine hibe desteği sağlanacağını, tarım ve hayvancılığa 
yönelik olarak gerek işleme ve paketleme, gerekse de 
üretime yönelik yatırım yapmak ve hibe desteğinden 
yararlanmak isteyen şirketler, birlikler ve kooperatifler ile 
üreticilerimiz için süre uzatımının bir fırsat olduğunu ve bu 
fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Il Müdürümüz Kemal YILMAZ, hibe desteği kapsamında 
tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yönelik olarak Tebliğde 
belirtilen usul ve esaslara göre gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından hazırlanacak başvuruların 14 Kasım 2019 tarihine 
kadar www.tarimorman.gov.tr internet adresinde yer alan 
elektronik ağ üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

PERŞEMBE’DE ELMA HASADI YAPILDI
 Perşembe ilçemiz Çerli mahallesi üreticilerimizden 

Arslan SÖNMEZ’e ait 2 dönümlük kapama elma bahçesinde 
bu yılın hasadı gerçekleştirildi. 

2010 yılında zamanın Il Özel Idaresi ile Il Tarım 
Müdürlüğü ortak projesi kapsamında kurulan kapama yarı 
bodur elma bahçesinde Perşembe Ilçe Müdürlüğümüz 
teknik personeli tarafından teknik yapılan uygulamalarla 
maksimum verim seviyesine ulaşıldı. 

Ilçe Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından 
budama işlemleri yapılan elma bahçesine bordo bulamacı 

uygulaması yapılmış, daha sonra çiçek tripsi ve bakla zankı 
için alkollü mavi leğenlerle mücadele edilmiştir. 

 Yapılan işlemler neticesinde bahçe maksimum verim 
seviyesine ulaşarak 102 ağaçtan 11 ton ürün alınmıştır. 
Üreticimizi ve teknik personelimizi yapmış oldukları 
çalışmadan dolayı tebrik eder, ürünlerinin sonraki yıllarda 
da bol ve bereketli olmasını dileriz.
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Il Müdürümüz Kemal YILMAZ, fındık bahçelerimizde 
yapılması gereken bakım ve besleme konularında üretici-
lerimize uyarılarda bulundu.

Il Müdürüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; “Ilimi-
zin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta 2019 yılı üre-
tim sezonunu geride bıraktık. Şimdi üreticilerimizin hiç ara 
vermeden önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlamaları 
gerekmektedir. Üretiminde lider olduğumuz fındıkta is-
tediğimiz verim ve kaliteye ulaşabilmemiz için öncelikle 
budama ve gübreleme işlemlerini tekniğine uygun ola-
rak zamanında yapmalıyız. Doğru bir gübreleme için ise 
bahçelerimizden toprak numunesi almak büyük önem 
taşımaktadır. Bu bakımdan üreticilerimiz, içinde bulun-
duğumuz dönem itibariyle önce bahçelerinden toprak 
numunesi almalı ve numune sonuçlarına göre zamanı 
geldiğinde doğru bir gübreleme uygulaması yapmalıdır. 
Ancak, gübreleme verim artışı açısından tek başına ye-
terli değildir. Bunun yanında doğru ve tekniğine uygun 
budama işlemlerinin de yapılması kaçınılmazdır. Doğru 
bir budama yapabilmek için ise üreticilerimizin öncelikle 
ocaklarında düzenli olarak dip sürgün temizliği yapma-
ları gerekmektedir. Çünkü dip sürgünü temizliği düzgün 
yapılmadığı takdirde ocaklarımız iyi havalanamamakta 
ve birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Aynı zaman-
da esas verim alacağımız dalların alacağı besin maddeleri 

bu dip sürgünleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu da verimi 
ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Bu sebeplerden dola-
yı gübreleme işlemi yapılmadan önce dip sürgünlerinin 
kesilerek bahçelerimizden uzaklaştırılması gerekmektedir. 
Dip sürgünü temizliğinin ardından öncelikle hastalıklı ve 
verimden düşmüş dallar kesilerek bahçeden uzaklaştırıl-
malıdır” dedi.

Doğru bir budama ve gübrelemeyle dekara verimin 
200-300 kg’a çok rahat ulaşılabileceğini vurgulayan Il Mü-
dürümüz; “Il Müdürlüğü olarak fındıkta verim ve kaliteyi 
artırmak amacıyla 2014 yılından buyana birçok proje uy-
guluyoruz. Özellikle uyguladığımız “Fındık Yetiştiriciliğin-
de Örnek Bahçe Oluşturulması Projeleri” ile birlikte ilimiz 
genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçeler oluşturduk 
ve bu bahçelerimizde dekara verim 200-300 kg aralığın-
da gerçekleşti. Bu rakamlarda bize doğru bir budama ve 
gübreleme ile verimin ne kadar arttığını açık bir şekilde 
göstermektedir. Üreticilerimizden bu noktada beklentimiz 
bahçelerinde bakım, besleme, hastalık ve zararlılarla mü-
cadele işlemlerini zamanında ve doğru şekilde yapmaları-
dır. Böylelikle hem üreticilerimiz daha çok kazanacak hem 
de ilimiz ve Ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sağlana-
caktır. Çünkü bizler biliyoruz ki sadece 1 randıman artışı 
bu ilin ekonomisine yılda yaklaşık 70 Milyon TL, verimde 
sağlanacak %10’luk bir artış ise yaklaşık 350 Milyon TL ila-

ve gelir getirmektedir. Il Müdürlüğü olarak fındıkta verim 
ve kaliteyi arttırmaya yönelik yapacağımız çalışmalar bu-
güne kadar olduğu gibi bundan sonrada önceliğimiz ola-
caktır. Fındık uzmanlarımız bu süreçte sürekli sahada ola-
cak ve üreticilerimizin ayağına gitmeye devam edecektir. 
Ayrıca üreticilerimizi bu konularda teknik destek almaları 
için Il-Ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı.

FINDIKTA BUDAMA VE GÜBRELEMEYE DİKKAT

KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ
Insanlığın en önemli ihtiyaçlarının başında gıda gelmektedir. 

Bu gıdalar içerisinde hayvansal kaynaklı gıdaların önemi çok faz-
ladır. Hayvansal üretimde tür çeşitliliğini artırmak için başvurulan 
en geniş kaynak kanatlılardır. Devekuşundan bıldırcına kadar uza-
yan bu geniş yelpazenin önemli bir kısmı da su kuşlarından oluş-
maktadır. Su kuşları içinde de kazlar gerek farklı amaçlara yönelik 
yetiştirilen ırklarıyla gerekse üretime sundukları çeşitlilikle farklı bir 
konumdadırlar. 3000 yıl önce Mısır’da evciltilmiştir. Zekidirler, kolay 
öğrenirler ve iyi bir hafızaya sahiptirler.

Sektörü aktive edecek yoğun talep olmasa da, Türkiye’de kaz 
yetiştiriciliğine her bölgede rastlamak mümkündür. Bölgesel ola-
rak Kuzey Doğu Anadolu, Güney Anadolu, Batı Karadeniz, Orta 
Anadolu bölgelerinde; Il bazında Kars, Muş, Ardahan ve Erzurum 
olmak üzere hemen hemen her ilde küçük ölçekli aile işletmeleri 
şeklinde ekstansif yetiştiricilik yapılmaktadır. Dünya’da ekonomik 
bir yeri olmasına rağmen, Türkiye’de yapılan yetiştiricilik ekonomik 
olmaktan uzaktır. Tamamen geleneksel yöntemlerle, kültürün par-
çası olarak yapılmaktadır. Türkiye’de kaz yetiştiriciliği diğer kanatlı 
hayvan yetiştiriciliği içerisinde yok denecek kadar azdır.

Kış süresince arpa, buğday taneleri ve mutfak artıkları ile bes-
lenirler. Yerli kazlar Şubat ayı sonu ile Mart ayının ilk haftasında 
yumurtlamaya başlarlar. Birinci yılında ortalama 10–12 adet, ikinci 
yılında ise ortalama 15 adet yumurta verirler.

Yumurtlama döneminden sonra kuluçkaya yatarlar. Bir kazın 
altına ortalama 10–12 adet yumurta konur. Kaz altında kuluçka-
ya bırakılan yumurtalar 7– 8 gün sonra güneş veya elektrik ışığı 
yardımıyla döllülük kontrolüne tabi tutulurlar. Dölsüz yumurtalar 
kuluçkadan alınır. Döllü yumurtalardan ortalama 30 gün sonunda 
civcivler elde edilir.

Civcivler ilk gün şekerli su veya süt ile beslenirler. On beşinci 
güne kadar haşlanmış yumurta sarısı, süt ve ekmekle hazırlanan 
karışımla ya da süt ekmek içi karışımıyla veya süt, arpa unu veya 
buğday unu ile yapılan bulamaç ile beslenmelerine devam edilir. 
Daha sora mutfak artıkları, arpa kırması veya civciv yemi ile besle-
nirler. Iki haftalık olduktan sonra yavaş yavaş yeşil ot yemeye alıştı-
rılırlar. Palazların yağ bezleri gelişene veya 5–6 haftalık yaşa kadar, 
yağmurlu havalarda dışarı çıkmasına ve ıslak otları otlamasına izin 
verilmemelidir. Altı haftalık yaştan itibaren palazlar gün boyunca 
meraya çıkartılabilirler. On iki haftalık yaştan sonra ise eğer gerekli 
koruma ve mera varsa, kazlar 24 saat merada kalabilirler.

Karların erimesi ve havaların ısınması ile 2–3 haftalık yaştan 
itibaren meraya çıkarılmaktadırlar. Anaçlar ya yavruları ile birlikte 
dışarıya bırakılır ya da anaçlar yavrularından ayrılarak tekrar yu-
murta vermeleri sağlanırlar. Havaların ısınması ve yeşil otların çık-

masından sonra kesime kadar tüm besinlerini meralardan temin 
ederler. Nadiren, ek olarak akşamları mutfak artıkları arpa, buğday 
veya civciv yemi verilmektedir. Merada beslenen kazlara sabah ve 
akşamları ilave yem veren aileler de mevcuttur. Kesime 1–1.5 ay 
kala kazlara ilave yem verilerek kesim ağırlığı artırılmaya çalışılır. Ilk 
karın yağmasıyla birlikte damızlık olarak seçilen kazlar ayrıldıktan 
sonra, diğer kazların toplu olarak kesimi yapılır.

Sürü içindeki bir erkek sürünün bütün dişileriyle çiftleşmez. 
Kazlarda eş seçme özelliği de vardır. Bazı erkekler kendi grubu 
içinde olsa da sadece belli dişilerle çiftleşirler. Bu durumun çiftleş-
me dönemi öncesinde belirlenmesi elde edilecek dölsüz yumurta 
oranını düşürmesi açısından çok önemlidir.

Kazlarda yüzmenin ve suyla oynamanın yumurta verimine, 
döllülüğe, kuluçka randımanına ve dişi kaz başına civciv sayısına 
olumlu etkisi vardır. Ayrıca kazların yüzmemesi durumunda temiz-
lik olumsuz yönde etkilenir. Altlığın pislenmesi ile birlikte yumurta-
larda da kirlenme meydan gelir.

Yumurta verimi üzerine ırk, yaş, besleme, aydınlatma, havalan-
dırma, barınak ve iklim şartları etkilidir. Yumurta kabuğu oluştur-
mak uzun zaman aldığı için genelde gün aşırı yumurtlarlar. Fakat 
bazen peş peşe yumurtladıkları günler de görülür. Asıl yumurtlama 
periyodu ilkbahardır. Kazlar yumurtlamaya başladıktan 5–6 hafta 
sonra en yüksek verim düzeyine ulaşırlar. Yumurtlama genellikle 
Ocak–Şubat aylarında başlar Haziran–Temmuz aylarına kadar sü-
rer. Çin kazları ise kışın da yumurtlayabilir.

Kazların 1 yaşında verim sürecine alınmaları idealdir. Fakat ke-
sinlikle damızlık sürü 7 aylık olmadan verim sürecine başlatılma-
malıdır. Aksi halde bu kazlardan küçük yumurta ve düşük kuluçka 
randımanı elde edilir. Kazlar 10 yıl kadar yumurta verebilmelerine 
rağmen ekonomik olarak 5 yıl elde tutulmalıdır. Yumurta verimi 2. 
ve 3. verim döneminde pike çıkar, daha sonraki dönemlerde azal-
maya başlar. Kazların, 2. ve 3. verim dönemindeki yumurtaları da 
diğer dönemlere göre daha büyüktür. Erkek kazların 2-5 yıl damız-
lıkta kullanılması idealdir. 

Damızlık kazlarda aşırı yağlanma istenmeyen bir durumdur. 
Aşırı kilolu erkek kazların döl veriminde azalma görülerken, dişi 
kazlarda sarkık karın, fazla miktarda çift sarılı ve ince kabuklu yu-
murta verimi görülür. Aşırı şişmanlığı önlemek amacı ile sadece 
çok soğuk kış aylarında ve yumurtlama döneminde serbest yemle-
me, diğer dönemlerde ise kısıtlı yemleme uygulanmalıdır. Damızlık 
kazlara fazla mısır yedirilmesi tavsiye edilmez. Fazla mısır verilirse 
hayvanlarda yağlanmaya bağlı olarak döl verimi ve yumurta verimi 
düşebilir.

Tüm dönemlerde damızlıklara vitamin ve mineral takviyesi 
yapmak kuluçka randımanı artırılabilir. Kuluçka veriminin düşme-
mesi için rasyonun ham selüloz düzeyi de %10’u geçmemelidir. 
Körpe yeşil yemler ve hayvansal protein kaynakları kuluçka ran-
dımanını artırmaktadır. Şeker pancarı (maksimum 300 g/hayvan/
gün) ve havuç gibi yemlerle beslenen kazların yumurtalarında şe-
ker depolarının arttığı, bunun da embriyo tarafından kullanılarak 
karaciğerde glikojen halinde depolanıp kaz gelişimini hızlandırdığı 
ifade edilmiştir. Kazlara yumurta verim döneminden en az 1 ay 
önce, yumurta ve yumurtadan çıkış için ihtiyaç duyulan tüm be-
sinleri içeren pelet yemler verilmelidir.

Kazlar altlıklı kümeslerde bakılmalıdırlar. Altlık olarak; en az 
7.5–10 cm kalınlığında, kaba rende talaşı, ağaç kıymıkları, kâğıt 
kırpıntıları, ince kıyılmış saman ve benzeri maddeler kullanılma-
lıdır. Kaygan yüzey oluşturabilecek materyaller kullanılmamalıdır. 
Islanan veya nemlenen altlık sık sık kaldırılmalı, periyodik bir şe-
kilde temizlik yapılmalıdır. Yüksek sıcaklık ve nem içeren altlıklar 
aspergilloza sebep olan mantarların üremesine neden olabilir ki bu 
durumda kaz civcivlerinin yaklaşık %80’ni ölebilir. Altlık olarak kul-
lanılan materyaller kesinlikle küflü olmamalıdır.

Kazlar hastalıklara oldukça dayanıklıdırlar ve birçok yaygın 
kanatlı hastalıklarına duyarlı değildirler. Kazlarda rastlanabilen en-
feksiyöz hastalıklar arasında; koksidiyoz, botulizm, kolera, koriza, 
beyaz göz, paratifo ve spiroketozis sayılabilir ve bu hastalıkların ba-
zıları kuluçka randımanını olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalık 
etkilerini en aza indirmek için işletmelerde Biyogüvenlik tedbirle-
rinin alınması ve gerekli kayıtların eksiksiz olarak tutulması gerek-
mektedir.

Salih Yaşar ÖZTÜRK
Veteriner Hekim
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Röportaj

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 

Adım Ömer YAYLAÇİÇEĞİ,  çiftçilik yapıyorum. 
Yaz aylarında Kabadüz Yokuşdibi’nde kışın ise Ordu 
Hürriyet Mahallesinde ikamet ediyorum. 

Patates yetiştiriciliğini ne kadar zamandır 
yapıyorsunuz?

Eskiden beri patates üretiyordum. Bir ara 
patates yetiştiriciliği yapmayı bırakacaktım fakat 
makineli tarım ile tanıştıktan sonra vazgeçtim.  
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Özbay DEDE hocayla tanıştık 
ve üniversitenin deneme bahçesi olarak burada 
çalışmalar gerçekleştirdik. Bu sayede kendi 
bilgilerimi yeni ve daha bilimsel bilgiler ile 
güçlendirerek bende tekniğine uygun patates 
yetiştiriciliği yapmaya başladım.

Bu sene ne kadar patates diktiniz ve veriminiz ne 
kadar?

Bu sene 2 ton patates diktim. Verimin ortalaması 
bire on şeklinde oluyor. Ama bizim yöremizin 
iklimi yağışlı olduğu için bu oran zaman zaman 
değişebiliyor. Genel itibariyle verim iyi seviyelerde 
oluyor.

Patates sizin için karlı bir uğraş mı? 

Sadece patates yetiştiriciliği yapılsa dahi 
hiçbir zaman zarar ettirmez. Bir aileyi rahatlıkla 
geçindirebilir.

Patateste üretiminde gübre kullanıyor musunuz? 

Evet, kullanıyorum ama öncelikle toprak tahlilimi 
yaptırarak çıkan sonuçlara göre toprağımın ihtiyacı 
olan gübreyi veriyorum. 

Ürettiğiniz ürünleri nerede pazarlıyorsunuz?

Ben pazarlama konusunda sıkıntı yaşamıyorum. 
Ürettiğim patatesleri hemen tarlada perakende 
olarak satıyorum. Zaten bilen müşterilerim gelip 
alıyorlar.

Tohumu nereden temin ediyorsunuz?

Sertifikalı tohum kullanıyorum. 2 yıl bu tohumdan 
elde ettiğim ürünleri tohum yapıp 2 yıl sonra tekrar 
sertifikalı tohum alıyorum.

Patates yetiştiriciliği dışında başka hangi tarımsal 
faaliyette bulunuyorsunuz?

Patates yetiştiriciliği dışında büyükbaş hayvan 
yetiştiriciliği de yapıyorum.

Ahırınızın kapasitesi ne kadar? 

Ahırım 10 başlık kapasiteye sahip modern 
bir tesis. İçerisinde sulama, yemleme sistemi vs. 
bulunuyor.

Hayvan sayınızı artırmayı düşündünüz mü? 

Hayvan sayımı elli başa kadar çıkararak aynı 
zamanda tesisimi de büyütmeyi düşündüm. Ama 
hayata geçiremedim.   Bunun nedeni çocuklarımın 
yurt dışına gittiği için yalnız kalmam. Aynı zamanda 
Annem ve Babam’ında yaşlı olmasından dolayı böyle 
bir yükün altına tek başıma girmek istemediğimden 
artıramadım. 

Dışardan işçi alıyor musunuz?

Burada çalışacak kişi bulmak zor. Çalışan da 
pahalı fiyatlara çalışıyor. Aslında makinelere 
yönelmemin bir nedeni de bu oldu.  

Araziniz makineli tarıma uygun mu, makineleri 
sadece kendi ihtiyacınız için mi kullanıyor sunuz?

Arazim makineli tarım için uygun. Mesela ben 
artık mısırımı sıra ekim yapıyorum, otu traktörle 
biçiyorum, patatesi traktör ile dikip söküyorum. 

Makinelerin çoğunluğunu kendi ihtiyacımda 
kullanmakla beraber dışarıda eş, dost ve akrabalara 
da iş yapıyorum.

Ot için makineleriniz var mı? 

Evet, ot makinemde var. Makine ile ot biçimi, 
toplama yapıyorum. Onun haricinde balya makinesi 
ile de otlarımı balya yapıyor ve bu sayede hiçbir işçilik 
ile uğraşmadan ihtiyacım olan otu karşılıyorum.

Silaj yapıyor musunuz ve hayvanlarınızın yem 
ihtiyacını karşılıyor mu?

Yem ihtiyacımı karşılamaya yetiyor. Geçen yıl 76 
ton silajım oldu. Bu yılda güzel ürün bekliyorum.  

Hayvanları nerden alıyorsunuz?

Hepsi kendi yetiştirdiğim hayvanlar ve bu 
hayvanlardan yetiştirdiğim buzağılar ile hayvan 
varlığımı devam ettiriyorum.

Hayvancılık sizce karlı mı?

Hayvancılık dışardan yem almadan, yem 
ihtiyacını kendi imkânlarınız ile üretir iseniz 
gerçekten karlı bir iş. Ama hepsini dışarıdan 
karşılamaya kalkarsanız karlılığı söz konusu değil.

Son olarak bizlere söylemek istedikleriniz 
nelerdir?

Bizler emek harcayıp çalıştıktan sonra olmuyor 
üretemiyoruz diye bir şey yok. İstekli olduktan 
ve gayret ettikten sonra her şeyi üretebiliriz. Son 
olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak sizlere 
de bu güne kadar vermiş olduğunuz desteklerden 
ve kendimi anlatma fırsatı verdiğinizden dolayı 
teşekkür ederim.

Patates Üreticisi
 Ömer YAYLAÇİÇEĞİ   
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2019 yılsonu itibariyle yetiştiricilerimize 46 bin adet 
buzağı için yaklaşık 26 milyon TL destekleme ödemesi 
yapılmış olacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Il Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Bakanlığımız tarafından hayvancılık 
desteklemeleri tebliği kapsamında Ülkemiz hayvancılığını 
geliştirmek amacıyla yetiştiricilerimize dönemler 
halinde birçok destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu 
desteklemelerin en önemlilerinden birisi de buzağı 
desteklemeleridir. Çünkü buzağılar, sürülerin yenilenmesi 
ve sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bu önem doğrultusunda, 
Bakanlığımızca doğduğu işletmede 4 ay boyunca 
kalan, küpelenerek kayıt altına alınan ve zorunlu aşıları 
tamamlanan her buzağıya 550 TL’ den 750 TL’ye kadar 
destekleme ödemesi yapılmaktadır” dedi.

Buzağı sayısının bir önceki yıla göre 5 bin adet, 
buzağılara verilen destek miktarının ise 3 milyon TL artış 
gösterdiğini vurgulayan Il Müdürümüz; “2018 yılında 
yetiştiricilerimiz tarafından buzağı desteklemesine rekor 
bir başvuru olmuş ve 41 bin adet buzağıya 23 milyon TL 
destekleme ödemesi Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. 
2019 yılında ise 2 dönem halinde yapılacak olan 
destekleme ödemelerinin, 1. döneminde toplam 12 bin 
500 adet buzağıya 7 milyon TL destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 2. dönem buzağı desteklemesine ait icmaller 
ise Il Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımıza gönderilmiş 
olup, bu icmaller sonucunda 33 bin 675 adet buzağı için 
yaklaşık 19 milyon TL destekleme ödemesi önümüzdeki 
günlerde yapılacaktır. Bunun sonucunda 2019 yılında 
toplam 46 bin adet buzağı için yetiştiricilerimize yaklaşık 
26 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu 
rakamlardan da anlaşılacağı üzere 2019 yılında yapılacak 

olan toplam destekleme miktarının, 2018 yılında yapılan 
destekleme miktarından 3 milyon TL daha fazla olduğu, 
buzağı sayısının ise yaklaşık 5 bin adet arttığı görülmektedir. 
Bakanlığımız tarafından hayvancılığa verilen destekler ve 
bu yönde uygulanan projeler bu rakamların artmasında 
önemli yer tutmaktadır. Aynı zamanda, Il Müdürlüğümüz 
hayvan sağlığı ekiplerinin sahada gerçekleştirdikleri gayretli 
ve verimli çalışmaların etkisi de son derece önemlidir.  Il 
Müdürlüğü olarak yetiştiricilerimizin desteklerden en üst 
seviyede yararlanmalarını sağlamak amacıyla yaptığımız 
çalışmalar bundan sonrada devam edecektir. Bakanlığımız 
tarafından verilen desteklerin Ilimiz hayvancılığına önemli 
katkı sağladığına inanıyor, yetiştiricilerimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

2019 YILINDA  46 BİN ADET BUZAĞI İÇİN 
YETİŞTİRİCİLERİMİZE YAKLAŞIK 26 MİLYON TL ÖDEME 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK

1’den devam

Programda konuşma yapan Il Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “Bugün burada fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya 
yönelik yapmış olduğumuz örnek bahçelere yenilerini 
eklemek için start veriyoruz. Bu kapsamda Sayın Valimizin 
talimatları doğrultusunda başlatmış olduğumuz çalışmalar 
ile il genelinde yeni örnek bahçeler oluşturacağız. Bu 
kapsamda her mahallede en az bir örnek bahçe yapma 
hedefindeyiz. Inşallah fındıkta verim ve kaliteyi artıracağız. 
Bugün burada dağıtacağımız çapa makinesi, akülü 
budama seti, motorlu budama testeresi, sırt atomüzörü, 
budama testeresi, budama makası ve tulum örnek bahçe 
oluşturmamızı daha da kolaylaştıracaktır. Ordu Valiliği 
Yatırım Izleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YIKOB) 
desteği ile alınan makine ve ekipmanlarımızı il genelinde 
oluşturacağımız 35 tim kullanacaktır. Böylelikle ilimiz 
genelinde örnek bahçelerimizin sayısı artacaktır. Ben 
bugüne kadar olduğu gibi bu çalışmada da bizlerden 
desteğini esirgemeyen, her zaman üreticinin yanında olan 
Sayın Valimize çok çok teşekkür ediyor, bu projenin ilimiz 
ve Ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum.” demiştir.

Il Müdürümüzün konuşmasının ardından konuşma 
yapan Vali Seddar YAVUZ; ”Ordu, Dünyadaki fındık 
üretiminin %25’ini, Türkiye fındık üretiminin %35’ini 
sağlayan ve fındığın başkenti olarak nitelendirdiğimiz 
şehrimizdir. Bahçelerimiz yaşlanıyor, verimimiz düşüyor 
ama dünyadaki rekabette kızışıyor. Bu rekabette 
gücümüzü korumak, geliştirmek bakımından bizim 
birim alandan verim miktarımızı yükseltmemiz gerekiyor. 
Birim alandan elde ettiğimiz verimimiz düştükçe, rekabet 
gücümüz de, kârımız da kalmıyor ve göçü tartışmaya 
başlıyoruz. Valiliğimiz, Tarım ve Orman Teşkilatımız, Ziraat 
Odalarımızla birlikte birim alanda verimi nasıl yükseltiriz? 
sorusu üzerinde sürekli çalışıyoruz.  Bunun için de bilimsel 
teknikleri kullanmak gerekiyor. Başta budama, gübreleme, 
yaşlanan bahçelerin sökülerek yenilerinin oluşturulması 
dahil olmak üzere yaygın bir proje uygulamak istiyoruz. 
Bunun için de Valilik Yatırım izleme ve Koordinasyon 
Başkanlığının bütçesini aktif olarak tarım teşkilatı için 
de kullanmak istiyoruz” diyen Vali Yavuz, ”Bu proje ilk 
başlangıcıydı. Valilik olarak, bu ekipmanları alalım ve Tarım 

Ilçe Müdürlüklerimiz, Ziraat Odalarımız, çiftçilerimiz hep 
beraber güzel işler yapsınlar istedik” diye konuştu.

Konuşmasında, fındık üreticilerine övgüde bulunan 
Vali Yavuz, “Özveri ile çalışan tarım teşkilatımıza, ziraat 
odalarımıza ve en önemlisi de tabi keçilerin bile zor 
çıkacağı yürüyeceği alanlarda, bu alanları yeşile döndüren, 
verime dönüştüren, vefakâr, çalışkan Ordulu çiftçilerimize 
minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Çünkü, az çok araziyi 
bilen, bütün bir ömrünü neredeyse kırsalda geçirmiş 
bir kardeşiniz olarak, bırakın bu dik yamaçlı arazilerde 
tarım yapmayı, insanlar orada yürümekten korkar. O 
yüzden Ordulu kardeşlerimizi, Karadeniz insanının bu 
cesaretini, çalışkanlığını hepimizin takdirle karşılaması 
ve onun emeğine saygı duyması gerekir. Orduluların 
deyimiyle fındık sadece fındık değildir, fındık sadece 
hasat mevsiminde konuşulan bir husus değildir. Bütün 
hayatımızı neredeyse, doğumumuzdan ölümümüze her 
alanımızı etkileyen, kültürümüzü, sohbetimizi, yeme içme 
biçimimizi, her şeyimizi etkileyen önemli bir üründür. 
Onun için bu önemli ürüne hep birlikte sahip çıkmalıyız” 
şeklinde konuştu. 

Diğer tarımsal projelere de değinen Vali Yavuz, 
“Biliyorsunuz DOKAP teşkilatımız var burada. DOKAP’ın 
destekleriyle ilimizde 250 dekar ceviz, 100 dekar kivi, 
50 dekar çilek bahçesi ve 7 adette 500 m2’lik çilek serası 
kurmayı hedefliyoruz. %80’i hibe olması koşuluyla 
DOKAP’la bir çalışma yapıyoruz. Bu projede emeği geçen 
hem DOKAP’a, hem tarım teşkilatımıza bir kez daha 
teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Vali Seddar YAVUZ ve diğer 
protokol üyeleri tarafından ekipmanların dağıtımı yapıldı.

Program kapsamında ayrıca Il Müdürlüğümüz uzman 
personeli tarafından 35 timde görev alacak olan personele 
fındık yetiştiriciliği ile budama, gübreleme gibi fındık 
bakımı konusunda eğitim de verilmiştir.

FINDIKTA ÖRNEK UYGULAMA TİMLERİ SAHADA 
PROJESİNE AİT MAKİNE EKİPMANLAR DÜZENLENEN 

TÖRENLE DAĞITILDI

Il Tarım ve Or-
man Müdürlüğü-
müz koordinas-
yonunda Il-Ilçe 
Müdürlüklerimiz 
Gıda Kontrol Gö-
revlileri tarafından 
denetimlerin daha 
etkin ve verimli 
olması amacıyla 
ilimiz genelinde 
çapraz gıda dene-
timleri gerçekleş-
tirildi.

Konu ile ilgi-
li açıklamalarda 
bulunan Il Müdü-
rümüz Kemal YIL-

MAZ; “Ilimizde gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının 
en üst seviyede korunması, güvenli gıdaya erişimin sağlanması, 
gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla Il Müdürlüğümüz 
tarafından gıda denetimleri aralıksız olarak yürütülmektedir. Bu 
kapsamda, Il Müdürlüğümüz koordinasyonunda Ilçe Müdürlükle-
rimizde görev yapan Gıda Kontrol Ekiplerimizi başka ilçelerimizde 
görevlendirmek suretiyle çapraz denetimler gerçekleştiriyoruz. 
Böylelikle gıda işletmelerine yönelik denetimlerimizin etkinliğini 
ve verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

“Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmek her insanın en temel 
hakkıdır” diyerek sözlerine devam eden Il Müdürümüz; “ Il Müdür-
lüğümüzce, ham maddenin başlangıcından son mamulüne kadar 
her türlü aşamada birebir ve yoğun denetim faaliyetleri yürütül-
mektedir. Bu kapsamda, gıda ve yem işletmelerine yönelik sadece 
Ekim ayında bin 252 adet denetim gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında 
ise toplam 9 bin 254 adet denetim yapılmış ve 467 adet numu-
ne alınmıştır. Bunların sonucunda gerek analiz sonuçlarına göre, 
gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 62 iş-
letmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 1 işletme hakkında 
da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Il Müdürlüğü olarak 
halk sağlığını korumak amacıyla gıda ve yem işletmelerine yönelik 
denetimlerimiz bundan önce olduğu gibi bundan sonrada büyük 
bir titizlik ve hassasiyetle devam edecektir” diyerek sözlerini nok-
taladı.

Tüm Ülkeleri açlıkla mücadele etmek amacıyla tek çatı 
altında toplamak üzere 1945 yılında Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
kurulmuştur. Örgütün kuruluş günü olan 16 Ekim tarihi “Dünya 
Gıda Günü” olarak her yıl kutlanmaktadır. Dünya Gıda Günü 
etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin 
konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz 
eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. 
Dünya Gıda Günü’nde; dünyadaki açlık problemlerinin 
belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki 
gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi- tüketimi 
ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması 
ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla dünyanın birçok noktasında 
etkinlikler düzenlenmekte ve halkın bilinç düzeyinin artırılmasına 
yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

“Dünya Gıda Günü” münasebetiyle Altınordu Ilçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüz de bir etkinlik düzenlemiştir. Bu kapsamda 
Altınordu Ilçemizde Güvenilir Gıda ve Tüketiminde farkındalık 
oluşturmak amacıyla Ordu Başöğretmen Ortaokulu öğrencileri ile 
birlikte özel bir firmaya ait üretim tesisi ziyaret edilmiştir.

Altınordu Ilçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah ÖZTÜRK, 
Gıda Kontrol Görevlileri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı tesis 
ziyaretinde öğrencilere; fabrika da görevli Mühendisler tarafından 
üretim hatları, aşamaları, ürün hijyeni ve güvenilir gıda hakkında 
bilgiler verilmiş ve öğrencilerin bilinç düzeyi arttırılmıştır.

Daha sonra tüm öğrencilere fabrika tarafından ikramda 
bulunularak ziyaret son bulmuştur.

İLİMİZ GENELİNDE ÇAPRAZ 
GIDA DENETİMLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ALTINORDU İLÇE TARIM VE 
ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 

“DÜNYA GIDA GÜNÜ” 
KUTLANDI
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

GIDAYI KONTROL EDEN, DÜNYAYI DA KONTROL 
EDECEKTİR

Dünyada, toplam toprak alanının, 13 Milyar hektar 
olduğunu ve bu alanın sadece 5 Milyar hektarlık kısmının 
tarım alanı olduğuna dikkat çeken PAKDEMIRLI; “Bu 
alanın da 1,5 Milyar hektarlık bölümü, işlenen tarım alanı 
olarak kullanılmakta ve tarıma elverişli olan bu araziler 
hızla azalmaktadır. Geleceğin dünyasında, gıda ve tarım, 
bugünkünden çok daha önemli ve kritik bir noktada 
olacaktır. Bu sebeple tarımı çok önemsiyoruz. Çünkü 
biliyoruz ki, gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol 
edecektir.” ifadelerini kullandı.

TARIMA ELVERİŞLİ TOPRAKLAR, GELECEĞİN GÖZDE 
HEDEFLERİNİ OLUŞTURUYOR

Bakan PAKDEMIRLI, önümüzdeki süreçte, gıda 
sorunlarıyla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin 
alınması, uygun politikaların üretilmesi ve bu kapsamda 
tarım sektörüne yatırım yapılıp, her türlü yenilik ve 
teknolojiye en üst düzeyde destek vermenin elzem 
olduğunu belirtti. “Artık, özellikle tarıma elverişli topraklar, 
geleceğin gözde hedeflerini teşkil etmektedir. Tarımın en 
önemli girdilerinden biri olan ve de biri diğerinden ayrı 
düşünülemeyen iki unsurundan biri toprak ise, diğeri 
sudur. Bu iki hayati kaynağı, en uygun koşullarda ve en 
optimum şekilde kullanmak zorundayız. Su kaynaklarını 
ve havzalarımızı potansiyel olarak, kirlilikten ve yok 
olmaktan korumak, bir disipline tabi tutmak için elimizden 
gelen her türlü tedbiri alıyoruz. Su kanunu çalışmalarının 
da hızlandırılarak, yasal alt yapının güçlendirilmesi, 
önümüzdeki sürecin önemli kazanımlarından birisi 
olacaktır.” diye konuştu.

2019 YILINDA VERİLEN TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ 
16,1 MİLYAR TL

Tarımsal üretim, toprak, su kaynakları ve orman 
alanlarının korunması gibi her alanda kaliteyi artırmak 
adına çalışmaların devam ettiğini belirten PAKDEMIRLI, 
izlenen politikanın başarısını rakamlarla açıkladı. “2002 
yılında, 36,9 Milyar TL olan tarımsal GSYH, 2018 yılında, 
%478,2 artarak, 213,4 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2002 yılında, 
3,8 Milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımız, 2018 
yılında %371 artarak 17,7 Milyar dolara ulaşmıştır. Tarımsal 
Destek Ödemeleri kapsamında; 2002 yılında, 1,8 Milyar TL 

tarımsal destek verilmiş iken, 2019 yılı sonunda, 16,1 Milyar 
TL destekleme ödemesi yapılacak. 2003-2019 yıllarında, 
çiftçilerimize toplam, 136,2 Milyar TL’nin üzerinde nakit 
tarımsal destek ödenmiş olacak.”

SULAMAYA AÇILAN TARIM ARAZİLERİ YILLIK 12 
MİLYAR TL ZİRAİ GELİR ARTIŞI SAĞLIYOR

2003-2019 yılları arasında çok sayıda baraj, gölet, 
sulama tesisi, taşkın koruma tesisi, içme suyu temini 
ve atıksu arıtma tesisi ile hidroelektrik enerji santralleri 
inşa edildiğini belirten Bakan PAKDEMIRLI, toplam 206,7 
Milyar TL yatırım yapıldığını ve 7.927 adet tesisin hizmete 
açıldığını da söyledi. “Yıllık, 3,1 milyar m³ içme ve kullanma 
suyu temin edilerek, 31,3 milyon kişiye içme ve kullanma 
suyu sağlanmıştır. Toplam, 16,9 milyon dekar arazi 
sulamaya açılmış ve yıllık 12 milyar TL zirai gelir artışı 
sağlanmıştır. 4.774 yerleşim yeri ve 3 milyon dekar arazi 
taşkınlardan korunmuştur” dedi.

DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN; 11 KASIM’DA SAAT 
11.11’DE

Tarım alanları ve su kaynakları kadar orman varlığının 
da önemli olduğunu vurgulayan Bakan PAKDEMIRLI, 
ülkemiz yüzölçümünün, yaklaşık %29’unu oluşturan 
orman alanlarımızın, 22,6 milyon hektar olduğunu belirtti. 
“Daha Yeşil Bir Türkiye Için” çalışmaların süreceğini de “Son 
17 yılda, orman varlığımız, 1,9 milyon hektar artırılmıştır. 
Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2003 - 2018 yılları 
arasında, 5,2 milyar hektar alanda çalışma yapılarak, 4,3 
milyar adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Bakanlık 
olarak, “Daha Yeşil Bir Türkiye Için” sloganıyla, 11 Kasım, 
saat 11.11’de, 81 ilde yapacağımız etkinlik ile 11 milyon 
fidanı toprakla buluşturacağız” sözleri ile ifade etti

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİ TARIMLA 
BİRLEŞTİRİLMELİ

OECD verilerine göre bizim gibi orta gelirli ülkelerde 
büyüme oranlarının düşmeye başladığını söyleyen 
Pakdemirli, bu düşüşü durdurmanın, gerilemeyi kırmanın 
anahtarının verimlilik artışı olduğuna dikkat çekti. 
Verimliliğin en önemli adımının ise teknolojiyi tarımla 
birleştirmekten geçtiğini belirten Bakan PAKDEMIRLI; 
“Tahminlere göre, gıda talebi, 2050 yılına kadar, %70 
oranında artacak. Bu talebi karşılamak için, her yıl 
ortalama en az 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı 

öngörülmektedir. Gelinen noktada, tarım finansmanında, 
finans kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, risk 
yönetim sistem ve süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni ürünler 
tasarlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sonuç olarak, 
Tarım 4.0 ile, tarımda teknoloji kullanılabildiği ölçüde 
verimlilik artırılıp, maliyetler azaltabilir ve kalite artırılabilir” 
diye konuştu.

Bu kapsamda Türk tarımı için devrim niteliğinde 
olan Elektrikli Traktöre sözü getiren Bakan PAKDEMIRLI; 
“TAGEM-Özel sektör işbirliği ile geliştirilen prototip, 75 
kw (105 BG) gücündeki tarla sınıfı olan elektrikli traktör, 4 
teker tahrikli manevra ve dümenleme kabiliyetine sahiptir, 
saha denemeleri şimdiden yakıt maliyetini %90 oranında 
azaltacağını gösteriyor” dedi.

Bakanlık olarak, Tarım ve Orman konularında, 
geleceğimize yön verecek politikalar belirlenerek, gerekli 
tedbirlerin alındığını belirten PAKDEMIRLI, bu kapsamda; 
tohumdan sofraya uzanan tüm zincirin tam olarak kayıt 
altına alındığını, tarım arazilerinin korunması, etkin 
kullanımını ve yönetiminin sağlandığını, sulama alanlarının 
genişletilmesine yönelik yatırımların sürdürüldüğünü, gıda 
güvenliğinin sağlanması için önemli adımlar atıldığını, 
israfın önlenmesi ve piyasaların düzenlenmesine ilişkin 
tedbirler alındığını, yerli ırk ve tohum alanında biyolojik 
çeşitliliğin korunduğunu vurguladı.

ŞURA İLE 25 YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Bakan PAKDEMIRLI, ülkemizin Tarım Orman vizyonunu 
oluşturacak ve 15 yılın ardından yeniden düzenlenecek 
3. Tarım Orman Şûrası’nın önemine de değindi. Dünya 
genelinde Tarım Orman sektörünün talep ve ihtiyaçlarının 
farklılaşması yanında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve 
teknolojik alanlardaki gelişmelerin yenilenmeyi zorunlu 
kıldığını belirten PAKDEMIRLI, “Şura ortak akıl, birlikte 
düşünüp, birlikte hareket etme demektir. Tarım şûrasında, 
ülkemizin bu alandaki tüm birikimi seferber edilerek, 
bakanlığımızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ile 25 
yıllık yol haritasını belirleyeceğiz. Bu ülkenin tarım orman 
vizyonuna hep beraber değer katalım istiyoruz. Bu yüzden, 
şura boyunca, özellikle Tarım Orman konularında kimin 
fikri varsa bizlerle paylaşsın istedik. Isteyen herkes, www.
tarimormansurasi.gov.tr adresinden fikirlerini bizlerle 
paylaşabilir” diye belirtti.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam “Gıdayı Kontrol Eden, Dünyayı Da Kontrol Edecektir”

Il Müdürümüz Kemal YILMAZ; Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında Fatsa ilçemizde kurulan Uğur GEBEŞ’e 
ait organik yumurta üretim tesisini ziyaret ederek 
incelemelerde bulundu.

2019 YILINDA 9 YENİ İŞLETME DAHA KURULDU

Işletme ziyareti esnasında Il Müdürlüğümüzün 
tavukçuluk konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler 
veren Il Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Üreticilerimizin 
kazançlarının artırılması ve fındığın yanında ek gelir getirici 
üretim modellerinin oluşturulması amacıyla Il Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüzce birçok proje uygulanmaktadır. Bu 
kapsamda 2019 yılı içerisinde Il Müdürlüğümüz tarafından 
yürütülen ve DOKAP Bölge Kalkınma Idaresi Başkanlığı 
tarafından finanse edilen “Entegre Organik Yumurta 
Tavukçuluğu Projesi” hayata geçirilmiştir. Uygulanan proje 
ile birlikte organik yumurta üretimi yapacak olan 9 yeni 

işletme daha kurulmuştur. 

 Bu işletmelere alet ve ekipmanları dahil olmak üzere 
kümes yapımına ve yarka alımına %50 hibe desteği 
sağlanmış olup toplam hibe tutarı 225 bin TL dir. 
Ayrıca kurulan bu işletmelerin organik yumurta üretimi 
yapabilmeleri için gerekli olan sertifikalarını alabilmeleri için 
Il Müdürlüğümüz tarafından sertifikalandırma çalışmaları 
devam etmektedir” dedi.

TAVUKÇULUK KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARA 2014 
YILINDAN İTİBAREN HIZ VERİLDİ

Ilimizde yumurta üretimini artırmak amacıyla yapılan 
çalışmaların aslında yeni olmadığını ve 2014 yılında bu 
çalışmalara hız verildiğini vurgulayan Il Müdürümüz; “2014 
yılında, Il Müdürlüğü olarak tarım sektörünün içerisinde 
bulunan çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde ilimiz de 
yumurta üretimi açısından dönüm noktası sayılabilecek 
çok önemli bir çalışmayı başlattık. Bu kapsamda hem 
üreticilerimiz hem tüketicilerimiz tarafından kabul gören 
“Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunu Geliştirme 
Projesi” ni ilimizde uygulamaya koyduk. Aynı zamanda, 
uyguladığımız bu proje Bakanlığımız tarafından 2018 
yılında Ülkemiz genelinde düzenlenen “Tarıma Değer 
Katanlar Proje Yarışması” nda bireysel Kategoride birinci 
seçildi. Daha sonra bu projenin devamı niteliğinde olan 
yeni projeleri hayat geçirdik. Il Müdürlüğü olarak gerek 
yerel kaynaklarla uyguladığımız projelerimiz gerekse 
Bakanlığımız tarafından uygulanan Genç Çiftçi Projeleri 
kapsamında şuan itibariyle 37 tanesi organik olmak üzere 
toplam 94 adet Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu 
işletmesini ilimize kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Il Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Kurulan yeni işletmeler 
ile birlikte 29 bini organik olmak üzere serbest sistem 
modeli ile ilimizde günde üretilen toplam yumurta sayısı 
48 bine ulaşacaktır. Bu rakamları daha yukarıya taşımak 
adına sektördeki tüm paydaşlarımızla uyum ve işbirliği 
içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda 
üreticilerimizi, ek gelir getirici yeni üretim modelleri ile 
buluşturmak amacıyla yeni projeler uygulayacağız. Ben bu 
projenin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür 
eder, yeni tesislerimizin ilimize hayırlı olmasını temenni 
ederim” diyerek sözlerini noktaladı.

İLİMİZDE ORGANİK YUMURTA ÜRETİMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
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Malzemesi : •3 adet yufka, •5 dal 
pırasa, •1 tatlı kaşığı biber salçası (arzuya 
göre acı),•1 tatlı kaşığı domates salçası, 
•Sıvı yağ, •Tuz Iç sosu için;•1 su bardağı 
süt, •1 yumurta (tamamı), •Yarım çay 
bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Temizlenen pırasalar minik küpler 
halinde kesilir. Tavaya az sıvı yağ 
konarak pırasalar kavrulmaya bırakılır. 
Üzerine salçalar eklenir. Arzu ederseniz 
acı salça ya da acı toz biber koyarak 
daha lezzetli yapabilirsiniz.

Ayrı bir kapta süt, yumurta ve sıvı 
yağ iyice çırpılarak sos hazırlanır. Daha 
derince bir tavanın dibine sıvı yağ 
sürülerek bir kat yufka serilir. Üzerine 
parça parça koparılan yufkalar serilir. 
Her katına sostan dökülerek yaydırılır. 
Orta kata gelince pırasalı harç dökülür 
ve güzelce yaydırılır. Üzerine tekrar 
parça yufka konarak soslanır. En 
son yufka ile kapatılarak orta ateşte 

pişirilmeye bırakılır. Her yeri eşit pişsin 
diye ara ara tava döndürülür.

Alt kısmı pişince dikkatlice alt üst 
edilerek üst kısmı da pişirilir. Üst kısmını 
döndürdükten sonra yapışmaması için 
altına biraz daha sıvı yağ ekleyebilirsiniz. 
Her iki tarafı da eşitçe piştikten sonra 
üzerine kapak kapatılarak biraz 
dinlendirilir. 

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

• Nardaki yüksek C vitamini miktarı grip 

ve soğuk algınlığına karşı vücudu koruyabilir 

ve bu hastalıkların semptomlarını azaltabilir. 

Narın taze suyu, yüksek tansiyonun düşme-

sini sağlayan güçlü bir kaynaktır. Yapılan bir 

çalışmada, yüksek tansiyonu olan bireyler 2 

hafta süreyle günde 150 ml nar suyu tüket-

miştir ve sonucunda tansiyonlarında belirgin 

bir düşüş görülmüştür. Nar, içeriğinde bulu-

nan iltihap karşıtı flavonoller sayesinde ve bir 

antioksidan kaynağı olduğu için doğal eklem 

romatizması tedavisinde başı çeker. Narın 

antioksidan özellikleri cilt hücrelerinin yeni-

lenmesine katkıda bulunabilir ve kırışıklıkları 

ve sarkık cildin yaşlanma belirtilerini tersine 

çevirebilir.

• Narın çekirdeğinin yağı saçları besler ve 

saçların daha rahat taranmasını sağlar.

• Bu muhteşem meyve demir açısından 

zengin bir besindir. Ön çalışmalar, narın özel-

likle anemiye bağlı adet düzensizliğine yar-

dımcı olabileceğini doğrulamıştır.

• Nar lif bakımından zengin olduğu için, 

mantar enfeksiyonunun tedavisine de yar-

dımcı olabilir. Hastalıktan sorumlu mantarları 

öldürür ve faydalı olanları çoğaltır.

Devlet dairesinde memur olarak çalışan Temel bir gün kurum de-
ğiştirmek için müdürün karşısına çıkar, meramını anlatır:

– Hapishanede gardiyan olmak isteyrum. Temel, müdürünün de 
yardımlarıyla ceza evindeki işine başlamak üzere eski işyerine mü-
dürü ile vedalaşmaya gelir. Müdürü Temel’e takılır: 

– Oğlum işine bu kadar yardımcı olduk. Şimdi gidiyorsun, ne bir 
kuru teşekkür ediyorsun, ne de Allah razı olsun diyorsun. Bu ne bi-
çim iştir? Temel saf saf yanıt verir:

– Ey gidi müdürüm, senin bende emeğin çoktur. Teşekkür da bi-
şey mi, sen bi içeri düş, bak ben seni nasıl kuru üzümle beslerim.

New York’ta yasayan bir öğretmen, lise son sınıfındaki öğ-
rencilerinin diğer insanlardan farklı özelliklerini vurgulayarak 
onları bir biçimde onurlandırmaya karar verir… Ve öğretmen 
bir gün, Helice Bridges tarafından geliştirilmiş süreci kullanarak, 
her bir öğrencisini teker teker tahtaya kaldırır. Kaldırdığı her öğ-
renciye öncelikle kendisinin (sınıf ve öğretmeni için) ne kadar 
özel olduğunu belirtir. Sonra her birinin yakasına, üzerinde altın 
harflerle “Siz çok önemlisiniz” yazılı birer mavi kurdele takar… 
Daha sonra kabul görmenin toplum üzerinde ne gibi etkileri 
olacağını anlayabilmek amacıyla sınıfına bir proje yaptırmaya 
karar verir.

Bu projeye göre; her öğrencisine üçer tane daha mavi kur-
dele verir ve onlardan bu töreni yaşadıkları çevrede devam et-
tirmelerini ister. Öğrenciler daha sonra sonuçları takip edecek, 
kimin kimi onurlandırdığını tespit edecek ve bir hafta boyunca 
sınıfa bilgi vereceklerdi.

Öğrencilerden biri, gelecekteki kariyer çalışmaları için ken-
disine yardımcı olan ve ailece tanıdıkları, bir şirketin üst düzey 
görevlisini onurlandırmış, adamın yakasına mavi kurdeleyi iliş-
tirmişti. Ardından yöneticiye iki tane daha kurdele vermiş ve;

“Bu mavi kurdele bizim sınıf projemiz. Sizden de onurlan-
dırmanız için birini bulmanızı rica ediyorum. Onurlandırdığınız 
insanlara ekstra kurdele de verin. Böylece onlar da bu projenin 
devam etmesi için başkalarını bulabilirler. Daha sonra, lütfen 
bana ne olduğu konusunda bilgi verin” diye rica etmiş…

Mavi kurdeleleri alan yönetici aynı gün, suratsız biri olarak 
bilinen patronunun yanına gitmeye karar verir…

Patronun odasına girer ve ona: “Iş dünyasında bir deha ol-
duğundan ötürü kendisini takdir edip örnek aldığını” söyler… 
Ve bu mavi kurdeleyi yakasına takması için izin verip vermeye-
ceğini sorar. Şaşkına dönen patronu; “Tabii ki…” şeklinde cevap 
verir. Yönetici de mavi kurdeleyi, patronun tam kalbinin üstü-

ne, ceketine iliştirir… Ekstra kurdeleyi verirken de; “Bana bir iyi-
lik yapar mısınız, siz de bu kurdeleyi onurlandırmak istediğiniz 
birine verir misiniz? Bunu bana veren çocuk, okulda bir proje 
yaptıklarını söyledi. Bu onurlandırma töreninin devam etmesi 
gerekiyormuş. Böylece bunun insanları nasıl etkilediğini belirle-
yeceklermiş…” diye ekler.

Patron o akşam evine geldiğinde on dört yaşındaki oğlunu 
yanına çağırır ve oğluna: “Bugün inanılmaz bir şey oldu… Ofis-
teydim, üst düzey yöneticilerimden biri içeri geldi, bana hayran 
olduğunu söyleyip, “Iş dünyasında bu kadar başarılı olduğum 
için…” göğsüme bu kurdeleyi iliştirdi… Bana ayrıca bir kurde-
le daha verdi ve onurlandıracak başka birini bulmamı istedi… 
Arabayla eve gelirken, bu mavi kurdeleyle kimi onurlandırabile-
ceğimi düşündüm ve aklıma sen geldin… Ben de seni onurlan-
dırmak istiyorum. Çünkü günlerim aşırı yorucu geçiyor ve eve 
gelince sana pek ilgi gösteremiyorum. Bazen derslerden aldığın 
notları beğenmeyince veya odanı toparlamayınca sana bağırıp 
çağırıyorum… Oysa bu akşam buraya oturup, sana benim için 
“ne kadar farklı ve özel” olduğunu söylemek istedim. Annen gibi 
sen de benim hayatımdaki en önemli insansın. Sen mükemmel 
bir çocuksun… “Seni çok seviyorum…” der ve o mavi kurdeleyi 
oğlunun yakasına takar…

Şaşkına dönen çocuk birden ağlamaya başlamıştır. Bütün 
vücudu titrerken başını kaldırır, gözleri yaş içinde olarak baba-
sına bakar ve güçlükle: “Biliyor musun, ben yarın intihar ede-
cektim baba…” der… “Çünkü ben senin beni hiç sevmediğini, 
beni hiç önemsemediğini düşünüyordum… Ama şimdi ise her 
şey çok farklı… Ben de seni çok seviyorum. Ve baba, şu an sen 
oğlunun hayatını kurtardın…”

”Sevgiyi duymak, hissetmek isteyen insanların var olduğunu 
hiç unutmamalı… Ve o “Mavi Kurdeleleri” ceplerimizden, kalbi-
mizden ve beynimizden hiç eksik etmemeliyiz”…

PIRASALI TAVA BÖREĞİ MİNİ PASTALAR 

Malzemesi:•  2 paket kakaolu petibör bisküvi, • 1 paket kre-
ma, • 1 adet büyük muz, • 160 gram çikolata (bitter +sütlü olarak 
karışım tercih edilebilir), Üzeri için; •Hindistan cevizi

Yapılışı

Öncelikle petibör bisküvileri rondodan geçirilip un haline ge-
tiriyoruz. Tencereye kremayı alıp ısıtıyoruz . Içine çikolataları atıp 
eriterek iyice karıştırıyoruz. Daha sonrası muzu ezip bisküvinin 
içine alıyoruz . Hazırladığımız çikolata sostan süslemek için kü-
çük bi kase ayırıyoruz kalan sosu da ekleyip hamur haline getiri-
yoruz. Hazır olan hamuru limon sıkacağının tersinden içine streç 
koyarak şekillendirip çıkarıyoruz. Ayırdığınız sosa uç kısmını ba-
tırıp sunum tabağına yerleştiriyoruz. Sos biraz donunca üzerine 
Hindistan cevizle süslüyoruz. 

& Bitkiler

Sağlık

NAR

biraz da 

gülelim...

4 Pırasalı Tava 
Böreği 

4 Mini Pastalar

- Seni Öyle Yaşatırım ki… -

-Mavi Kurdele-
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Il Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve DOKAP 
Bölge Kalkınma Idaresi Başkanlığı işbirliğinde ilimizde 
uygulanacak olan “Ordu Ili Tarımın Modernizasyonu 
Projesi” kapsamında 50 da alanda açıkta çilek bahçesi, 
500 m² büyüklüğünde 7 adet çilek serası ve 250 da alanda 
kapama ceviz bahçesi kurulacak.

Proje hakkında bilgiler veren Il Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “Üreticilerimizin kazançlarının artırılması ve 
modern tarım teknikleri kullanılarak fındığın yanında 
ek gelir getirici üretim modellerinin oluşturulması 
amacıyla Il Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce birçok 
proje uygulanmaktadır. Bu kapsamda Il Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüz ve DOKAP Bölge Kalkınma 
Idaresi Başkanlığı işbirliğinde ilimizde “Ordu Ili Tarımın 
Modernizasyonu Projesi” ni hayata geçiriyoruz. Bu proje 

ile birlikte modern çilek ve ceviz bahçeleri oluşturacağız” 
dedi.

50 da Alanda Açıkta Çilek Bahçesi ve 500 m² 
Büyüklüğünde 7 Adet Çilek Serası Tesis Edilecek

Çilek üretimi, ilimizde ürün çeşitlendirilmesi konusunda 
önemle üzerinde durduğumuz konuların başında 
geliyor diyerek sözlerine devam eden Il Müdürümüz; 
“Il Müdürlüğü olarak çilek üretimi konusunda yoğun 
bir çalışma başlattık. Gerek Bakanlığımız gerekse yerel 
kaynaklardan sağlanan bütçeler ile birçok projeyi hayata 
geçirdik. Uyguladığımız bu projeler ile birlikte çilek üretim 
alanlarını artırmayı başardık ve şuan ilimizde 400 da 
alanda çilek üretimi gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm 
bu çalışmalarımız sonucunda geçtiğimiz yıllarda 15 tona 
kadar gerileyen çilek üretiminde, 2019 yılı sonu itibariyle 
hedefimiz olan 1000 tonun üzerine çıkacağız. Rakamlardan 
da anlaşılacağı üzere Il Müdürlüğü olarak yaptığımız 
çalışmalar neticesinde çilek üretimi, ana ürünümüz olan 
fındığın yanında üreticilerimize önemli gelir kapısı haline 
geldi. Şimdi ise yine çilek üretim alanlarımızı artırmak 
amacıyla 50 da alanda açıkta çilek bahçesi ve her biri 
500 m² büyüklüğünde 7 adet çilek serası tesis edeceğiz. 
Kurulacak olan yeni alanlarımızla birlikte çilek üretim 
miktarını daha da yukarı taşıyacağız” şeklinde konuştu. 

250 da Alanda Kapama Ceviz Bahçesi Kurulacak

Ceviz yetiştiriciliğini artırmak için de önemli 
çalışmaların yapıldığını vurgulayan Il Müdürümüz; 
“Il Müdürlüğü olarak 2017 yılında ceviz yetiştiriciliği 
konusunda önemli bir projeyi hayata geçirmiştik. Bu 

kapsamda, orta ve yüksek kesimde bulunan ilçelerimizde 
“Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi”ni uygulamış 
ve 365 da alanda kapama ceviz bahçeleri oluşturmuştuk. 
Yeni uygulayacağımız projemiz ile birlikte ise 250 da 
alanda yeni kapama ceviz bahçeleri kuracağız. Böylelikle 
ilimizde ürün çeşitliliğini artıracak ve üreticimizin daha 
çok kazanmasını sağlayacağız. Ayrıca bu modern 
bahçeler üreticilerimize örnek olacak ve yol gösterecek. 
Uyguladığımız bu proje başta ilimiz olmak üzere Ülkemiz 
tarımına hayırlı olsun” diyerek sözlerine son verdi.

MODERN ÇİLEK VE CEVİZ BAHÇELERİ KURULUYOR

Ilimizde mantar üretimi konusunda yapılan 
çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini ve son üç yılda 
yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde mantar üretim 
tesisi sayısının 29’a ulaştığını vurgulayan Il Müdürümüz; 
“Ilimizde 2015 yılında 1 tane istiridye mantarı tesisi 
bulunurken, Il Müdürlüğümüz tarafından son üç yılda 
yapılan çalışmalar neticesinde bugün itibari ile 8 tanesi 
beyaz şapkalı mantar, 21 tanesi ise istiridye mantarı 
olmak üzere toplamda 29 tane kültür mantarı üretimi 
yapan tesisimiz mevcuttur. Bu tesislerimizin toplam 
üretim alanı 3.900 m2 dir. 100 m2 lik bir istiridye mantarı 
tesisinden yılda yaklaşık 10 ton ürünün alınabileceği göz 
önünde bulundurulduğunda mevcut üretim alanlarında 
tam kapasite ile üretim yapılması durumunda ilimizde 
yıllık 390 ton mantar üretimi gerçekleştirilebilmektedir.” 
ifadelerini kullandı.

Istiridye mantarının ilimize uygun bir ürün olduğunu 
vurgulayan Il Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Karadeniz’de 
arazilerin çok parçalı ve parsellerin küçük olmasından 
dolayı küçük üretim alanlarında gerçekleştirilebilen 
mantar yetiştiriciliği ilimiz için çok uygundur. Çünkü 
istiridye mantarı dar alanda yüksek getirisi olan bir 
üründür. Şöyle ki, 100m²’lik bir üretim alanından 90 
günde 2-3 ton arasında ürün alınabilmektedir. Piyasada 
kilogramı ortalama 8-10 TL’ den alıcı bulduğundan, 

üreticilerimiz 3 ay gibi kısa bir sürede 16-30 bin aralığında 
gelir elde edebilmektedir” diyerek sözlerini sürdüren Il 
Müdürümüz; “Mantar yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması 
için eğitimler de düzenlemekteyiz. Bu kapsamda, son 3 
yılda mantar yetiştiriciliğine yönelik düzenlenen kurslarda 
234 kişi teorik ve uygulamalı eğitimler alarak konu ile ilgili 
bilgilendirilmiş ve sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Il 
Müdürlüğü olarak Ilimizde üreticilerimizin gelir düzeyinin 
yükseltilmesi amacıyla, küçük alanlardan yüksek gelir 
elde edilebilecek mantar üretiminin yaygınlaştırılması 
konusundaki çalışmalarımız devam edecektir” diyerek 
sözlerini noktaladı.

ORDU’DA 390 TON MANTAR ÜRETİLİYOR

Il Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 
hazırlanan ve DOKAP Bölge Kalkınma Idaresi 
Başkanlığı tarafından finanse edilen “Ordu Ili Kırsal Gelir 
Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında 100 
da alanda modern kivi bahçeleri kurulacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Il Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Ordu ili olarak Ülkemiz genelinde 
üretiminde 2. sırada olduğumuz ve yaklaşık 2 bin 
üreticimiz tarafından gerçekleştirilen kivi yetiştiriciliği, 
ilimizde fındığın yanında ek gelir getirici ürünler 
arasında en önemli yer tutmaktadır. Bu bakımdan Il 
Müdürlüğü olarak kivi yetiştiriciliğini ilimizde geliştirerek 
üreticilerimizin daha çok kazanmasını sağlamak ve 
modern kivi yetiştiriciliğini ilimizde yaygınlaştırmak 
istiyoruz. Bu kapsamda Il Müdürlüğümüz ile DOKAP 
Bölge Kalkınma Idaresi Başkanlığı iş birliğinde “Ordu Ili 
Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” ni 
hayata geçiriyoruz. Bu proje ile birlikte 100 da alanda 
modern ve örnek kivi bahçeleri kuracağız” dedi.

Amaç, Örnek Modern Bahçeler Tesis Etmek

Projeden yararlanacak üreticilerin seçiminin özenle 
yapıldığını ve bu konuda çok hassas davranıldığını 
özellikle vurgulayan Il Müdürümüz; “ Tarım sektörünün 
en önemli paydaşı üreticilerimizdir. Uygulayacağımız 
projelerimizde uygun üreticilerin belirlenmesi projelerin 
başarısını artıracak ve aynı zamanda kaynakların etkin 
kullanılmasını sağlayacaktır. Şimdi uyguladığımız 
projemizde de bu konuda büyük bir hassasiyet ve titizlik 
içerisinde çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda 
öncelikle projemize başvuruların başladığını geçtiğimiz 
ay Il Müdürlüğümüzün web sayfasında ilan ettik. 
Bunun sonucunda 89 üreticimiz projeden yararlanmak 
amacıyla Il-Ilçe Müdürlüklerimize başvurularını yaptılar. 
Başvuru yapan tüm üreticilerimizin arazilerinde Il 
Müdürlüğümüzde görevli uzman ekiplerimiz tarafından 
ayrıntılı şekilde incelemeler yapılarak en uygun araziler 
seçildi. Kurulan komisyon tarafından belirlenen kriterler 
göz önünde bulundurularak kadın ve genç çiftçilerimiz 
öncelikli olmak üzere gerekli değerlendirmeler yapıldı 
ve başvuru yapan tüm üreticilerimizin arasından 55 
asil ve 13 yedek olacak şekilde uygun kişiler belirlendi” 
ifadelerini kullandı.

“Ordu Kivisi” Marka Oldu

“Ordu Kivisi”nin markalaştığını belirten Il Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Ilimizde yetiştirilen kivi, kendine has aroması 
ve depoya dayanıklılığı ile her zaman ön plana çıkmakta. 
Bizde buradan yola çıkarak bu ayrıcalığı değerlendirmek 
istedik ve Il Müdürlüğü olarak “Ordu Kivisi”nin coğrafi 
işaret alması noktasında yoğun çalışmalara başladık. Il 
Müdürlüğümüz ve Ordu Üniversitemiz ile birlikte yaptığımız 
çalışmalar neticesinde Ordu kivisinin depoda uzun süre 
muhafaza edilebildiği bilimsel olarak ortaya konuldu. Bu 
çalışmaların ardından ocak ayı içerisinde Ordu Valiliğimiz 
himayesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi 
işaret tescili başvurusunda bulunduk. Yaptığımız başvuru 
neticesinde kendine has aroması ve depoya dayanıklılığıyla 
tüketicinin gözdesi olan “Ordu Kivisi” Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından Eylül ayı itibariyle resmen tescillendi. 
Bundan öncede tüketiciler tarafından tercih edilen “Ordu 
Kivisi” şimdi marka haline geldi. Bunun neticesinde henüz 
kivi hasadı gerçekleşmemişken tüm üreticilerimiz Ilimize 
dışarıdan gelen tüccarlarla bağlantı kurarak kivilerini 
dalında satmış durumda. Yaptığımız çalışmaların sonuç 
vermiş olması bizi oldukça mutlu etti. Ben uyguladığımız 
yeni projemizin ve “Ordu Kivisi”nin markalaşmasının ilimiz 
tarımına hayırlı olmasını diliyor, başta Sayın Valimiz olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek 
sözlerini noktaladı.

100 DEKAR ALANDA 
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