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BAKANIMIZ
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:
‘‘5 Yıllık Plan,
25 Yıla Işık Olsun!’’

TÜRKIYE’NIN TESCILLI TEK KIVISI ORDU KIVISI
HASAT ŞENLIĞI DÜZENLENDI
Türkiye’nin coğrafi işaretli tek kivisi olan “Ordu Kivisi” nin
tanıtımına katkı sağlamak ve hasat sezonunu başlatmak
amacıyla Ordu Valiliğimiz himayesinde “Ordu Kivisi Hasat
Şenliği” düzenlenmiştir.
Düzenlenen şenliğe Vali Seddar YAVUZ, Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Hilmi GÜLER, İl Tarım ve Orman
Müdürü Kemal YILMAZ, kurum amirleri ile çok sayıda
üretici katılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ve sonuç
bildirgesi

Cumhurbaşkanımız

Sayın

Recep

Şenliğin açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “Sayın Valim sizin önderliğinizde ilimizde
tarımsal üretimi artırmaya yönelik önemli çalışmalar
gerçekleştirmekteyiz. Özellikle ana ürünümüz olan fındıkta
birim alanda verimi ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar
yapmaktayız. Bu kapsamda fındıkta en son uygulamaya
koyduğumuz “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada
Projesi” ile şu anda ilimiz genelinde tüm mahallelerde
örnek bahçeler oluşturmaya yönelik çalışmalar İlİlçe Müdürlüklerimiz ve Ziraat Odalarımız tarafından
gerçekleştirilmektedir. Proje başarıyla devam etmekte olup,
üreticilerimizin projeye olan ilgisi bizleri fazlasıyla memnun

Tayyip

Erdoğan tarafından açıklanan III. Tarım Orman Şurası
Kapanış Toplantısında konuştu.
Tarım ve Ormanın; gıda, su, nefes olduğunu;
ekonomik, sosyal, çevresel katkısı yüksek bir sektör
olarak sadece bireysel yaşamı değil, ulusal ve uluslararası
yaşamı da ifade ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, bu
nedenle Tarım ve Ormanın ‘bir ülkenin ekonomisi,
sanayisi’ olduğunu söyledi.
devamı 8’de

etmektedir. Bunun yanında ilimizde ürün çeşitlendirilmesini
de çok önemsiyoruz. Çünkü bazı yıllar fındıkta özellikle tabii
afetlerden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle üreticilerimiz
arzu ettikleri ürünü elde edememekte ve o yıl üreticilerimiz
için oldukça sıkıntılı geçmektedir. İşte üreticilerimizin bu
sıkıntıyı yaşamamaları adına fındığın yanında ilave gelir
getirici ürünlerin üreticilerimiz tarafından benimsenmesi
ve tarım arazilerinde fındığın yanında ikinci hatta üçüncü
ürün yetiştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu noktada
özellikle DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız ve
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz projelerle
üreticilerimize ilave gelir getirici ürünlerin ilimizde
yetiştiriciliğini arttırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çilek
yetiştiriciliği, ceviz yetiştiriciliği, seracılık, kültür mantarı
yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavukçuluğu, kaz
yetiştiriciliği, koyunculuk ve kivi yetiştiriciliği konularında
önemli projeler yürütüyoruz. Pek yakında bu projelerin
çıktılarını ve ekonomiye olan katkılarını hep birlikte
göreceğiz” ifadelerini kullandı.
devamı 8’de

ORDU’DA FINDIKTA ÖRNEK UYGULAMA
TIMLERI SAHAYA İNDI

KÖŞE YAZISI

devamı 7’de

İl Müdürlüğümüzde görevli fındık uzmanlarımızdan oluşan
2 timde yapılan çalışmaları koordine ediyor ve yapılan
çalışmalara destek veriyor. Sayın Valimiz de timlerimizin
kullanacağı; çapa makinesi, şarjlı testere, budama
makası ve diğer malzemeleri Ordu Valiliği Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlığı kaynaklarıyla karşılayarak
projemize destek verdi. Tüm üreticilerimiz ve şahsım adına
Sayın Valimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kemal YILMAZ
İl Müdürü
Hayvancılık sektörü, geçmişten günümüze dek endüstriyel hammadde arzını sağlaması, nitelikli istihdam
kapasitesi, ihtiyaç duyduğumuz hayvansal proteini tedarik etmesi ve yüksek katma değer oluşturması nedeniyle
oldukça stratejik bir sektör olarak değerlendirilmektedir.
Gelişmiş ülkeler, hayvancılığa büyük önem vermekte ve
hayvancılık faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapmaktadır. Ülkemizde dünyanın önemli hayvancılık
ülkeleri arasında bulunmakta ve son yıllarda bu alanda
yapılan çalışmalarla hayvansal üretimini her geçen gün
arttırmaktadır. Ülkemiz hayvancılığını daha iyi yerlere taşımak adına Bakanlığımız tarafından üreticilerimize her
geçen gün artan oranlarda çok önemli desteklemeler
yapılmaktadır. Rakamlarla bunu ifade edecek olursak Ülkemiz genelinde son 17 yılda hayvancılığa verilen destek
miktarı 45 kat artarak 2018 yılında 3,7 Milyar TL’ye çıkmıştır. İlimizde ise 2004 yılında 481 bin TL olan destek
miktarı son 15 yılda 75 kat artarak 2018 yılında 36 Milyon
TL olarak gerçekleşmiştir. Bende gazetemizin bu sayısında hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımız
tarafından verilen bu desteklerin ilimiz hayvancılığına
yansımalarından bahsetmek istiyorum.
devamı 2’de

Ordu Valiliğimiz himayesinde İl Tarım ve Orman
Müdürlüğümüz tarafından fındıkta verim ve kaliteyi
artırmak amacıyla hazırlanan “Fındıkta Örnek Uygulama
Timleri Sahada” projesi uygulanmaya başladı. Bu
kapsamda Valimiz Seddar Yavuz ve İl Müdürümüz Kemal
YILMAZ, fındık timlerimiz tarafından Altınordu ilçesi Öceli
Mahallesinde oluşturulan örnek bahçede incelemelerde
bulundu.
Timlerimiz tarafından oluşturulan örnek fındık
bahçesinde proje hakkında bilgiler veren İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “Ordu Valiliğimiz himayesinde İl Tarım ve
Orman Müdürlüğümüz tarafından fındıkta verim ve kaliteyi
artırmak amacıyla hazırlanan “Fındıkta Örnek Uygulama
Timleri Sahada” projesi ilimiz genelinde uygulanmaya
başladı. Proje kapsamında İlçe Müdürlüklerimizde ve
Ziraat Odalarında çalışan ziraat mühendislerinin katılımıyla
oluşturduğumuz 35 tim vasıtasıyla her mahallede en az 3
tane olmak suretiyle il genelinde 670 mahallede toplam 2
bin 10 adet örnek fındık bahçesi oluşturmayı planlıyoruz.

“Bugün Altınordu İlçemiz Öceli mahallesinde bulunan
bir üreticimize ait bahçede yapılan örnek çalışmayı Sayın
Valimizle birlikte yerinde inceledik” diyerek sözlerine devam
eden İl Müdürümüz; “Bugün burada arkadaşlarımızın
yapmış olduğu çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk.
Burada bulunan diğer üreticilerimizin de konuya ilgilerini ve
meraklı bakışlarını görmüş olduk. Onlarda bugüne kadar çok
hata yaptıklarını ve doğrusunu bugün öğrendiklerini ifade
ettiler. Bizlerde yaptığımız bu çalışmalarda üreticilerimizin
verim çağındaki dalları fındık bahçesini gençleştiriyorum
diyerek kestiklerini tespit ettik.
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KÖŞE YAZISI
Kemal YILMAZ
İl Müdürü
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1’den devam

FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre hayvan gübresi, fosforlu ve potasyumlu
gübreler fındık ocaklarının 50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 kg
yanmış hayvan gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozalakları 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 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.

OCAK - ŞUBAT
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 kozalakları 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.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT
ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESI
TEBLIĞI RESMI GAZETEDE YAYIMLANDI
23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Karar gereği, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı
balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına
alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak Destekleme Tebliği (Tebliğ No:2019/47) 8
Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.
(1) Bu Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi
(SUBÎS)’nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı
tarihte geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri
Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile
iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsar
(2)
Desteklemeden yararlanmak isteyen
balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 22 Kasım 2019 tarihi mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin
düzenlendiği İl/ilçe Müdürlüklerine Geleneksel
Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin Dilekçe ve ekleriyle, şahsen müracaat eder.
(3)

Müracaat dilekçesinin ekinde;

Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş

ordu.tarimorman.gov.tr

ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin
tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,
Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket
Formu, İl/İlçe Müdürlüğüne sunulur.
(4)
Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme
ödemesinden yararlanamaz.
(5) Destekleme için balıkçı gemisinin bu
Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahibi/sahipleri
veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur
ve geminin o tarihteki SUBÎS kayıtlarında yer
alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.
(6) Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat
eder.
Destekleme Kapsamında balıkçı gemilerine, gemi başına aşağıdaki miktarlarda destekleme ödemesi yapılacaktır.

Öncelikli olarak Genç Çiftçi Projesinden bahsetmek istiyorum ki bana
göre son yıllarda uygulanan en önemli projelerden birisi olan ve 2016-2018
yılları arasında hayata geçirilen bu proje köyde genç nüfusun istihdamına ciddi katkı sağladığı gibi hayvan mevcudumuzun artmasına da önemli katkı sunmuştur. Bu proje kapsamında belirtilen yıllar aralığında ilimizde
172 genç çiftçimize 5 bin 237 adet küçükbaş, 393 genç çiftçimize ise 2 bin
194 adet büyükbaş hayvan hibe olarak verilmiştir. Hayvanların dağıtıldığı
zamanlarda küçük işletmeler olarak üretime başlayan genç çiftçilerimiz şuanda işletmelerini büyüterek hem ilimiz hem de Ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya başladılar. Dolayısıyla bu projenin sahadan olumlu yansımaları
her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor. Buda hem bizleri hem de
genç çiftçilerimizi oldukça mutlu etmekte ve projenin ne kadar isabetli olduğunu göstermektedir.
Bakanlığımız tarafından işletmelerin devamlılığının ve sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması amacıyla verilen buzağı desteği de oldukça önemlidir.
Doğduğu işletmede 4 ay boyunca kalan, küpelenerek kayıt altına alınan ve
zorunlu aşıları tamamlanan her buzağıya 450 TL’ den 700 TL’ye kadar ödeme yapılmaktadır. Bu destek kapsamında yapılacak olan son ödeme dilimi
ile birlikte 2019 yılında ilimizde bulunan yetiştiricilerimize 46 bin adet buzağı için yaklaşık 26 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleşmiş olacaktır.
Bunun yanında büyükbaş hayvan yetiştiricilerimize besilik erkek sığır desteği, dişi manda ile malak desteği ve çiğ süt desteklemeside verilmektedir.
İlimiz ve Ülkemizin kırmızı et ihtiyacının karşılanmasında oldukça büyük önemi olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla
verilen anaç koyun-keçi desteği, sürü yöneticisi istihdam desteği ve 2 adet
uyguladığımız “Halk Elinde Islah Projeleri” kapsamında ödenen desteklerde büyük önem arz etmektedir. İlimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan karayaka ırkının ıslahına yönelik uygulanan halk elinde ıslah projeleri
ile karayaka ırkında verimi artırmak amacıyla çalışmalar yürütülürken, diğer
taraftan Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile uyguladığımız proje kapsamında
ikizlik oranı yüksek bafra tipi koyunculuğu geliştirmeye yönelik çalışmalar
gerçekleştirdik. Ayrıca Kasım ayında yayınlanan hayvancılık desteklemeleri
uygulama tebliği ile Ülkemiz genelinde damızlık küçükbaş hayvan sayısını
artırmak amacıyla yeni bir başlık olan sürü büyütme ve yenileme desteği ile
birlikte yetiştiricilerimize hayvan başına 100 TL ve büyükbaş damızlık hayvan sayısını artırmak için de en az 1 en fazla 10 baş düve alımında hayvan
bedelinin % 40’ı kadar düve alım desteği verileceği açıklanmıştır. Açıklanan
bu iki destekte ilimiz ve Ülkemiz hayvancılığının gelişimine büyük katkıda
bulunacaktır.
Yine hayvancılığın gelişmesi açısından çok önemli bulduğum diğer bir
destekleme kalemi de 2014 yılından bu yana bölgemizde ahır - ağıl yapımına verilen % 50 hibe desteğidir. Bu destek çerçevesinde de ilimizde 79 modern ahırın yapımı tamamlanmış, 29 ahırın ise yapımı devam etmektedir.
Devam eden projelerin tamamlanması ile birlikte hayvancılığın daha modern şartlarda yapılmasına imkân sunan toplam 108 adet ahır/ağıl ilimize
kazandırılmış olacaktır.
Hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması noktasında
mera alanları büyük önem taşımakta olup, Bakanlığımız tarafından sağlanan destekler ve uygulanan projeler sayesinde 122 bin dekar alanda ıslah
çalışmaları yapılarak mera alanlarımızın ot verimi ve kaliteside artırılmıştır.
Görüldüğü üzere İlimiz hayvancılığına çok önemli destekler verilmektedir. Verilen bu destekler ve uygulanan projeler sonucunda 2009-2010 yıllarında büyükbaş hayvan varlığımız 100 bin civarlarında iken son 10 yılda
bu rakam % 53 artarak 153 bine ulaşmıştır. Aynı yıllarda küçükbaş hayvan
varlığımız 75 bin civarındayken yine son 10 yılda % 77 artarak 133 binlere
ulaşmıştır. Buradan anlaşılmaktadır ki Bakanlığımızca verilen desteklemeler
ve uygulanan projeler yerini bulmuştur ve hayvancılık sektörü her geçen
gün gelişim gösteren bir sektör haline gelmiştir. Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan hayvancılık sektörünü ilimizde daha ileriye taşımak amacıyla
çalışmalarımız bundan sonrada devam edecektir.
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3. TARIM ORMAN ŞURASI SONUÇ BİLDİRGESİ
III. Tarım Orman Şûrası Sonuç Bildirgesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre;

19) Yetiştiricilikte ve avcılıkta alternatif su ürünleri
türleri ile üretim ve verimliliğin sürdürülebilirlik ilkeleri
çerçevesinde artırılması,

1) Tarım ve orman politikalarının; stratejik üretim ve
sürdürülebilirlik ilkeleri temel alınarak oluşturulması, bütüncül ve entegre bir yöntemle hayata geçirilmesi,

20) Tarımsal verimliliğin artırılması ve kaynakların
daha etkin kullanılması için bilişim teknolojisini tarım
sektörüne entegre ederek Akıllı Tarım Uygulamalarının
yaygınlaştırılması, Akıllı Tarım konusunda yetişmiş çiftçi/
mühendis/ara eleman sayısının özel programlar uygulanarak artırılması,

2) Tarım sektörünün yapısını iyileştiren, doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, en az üç yıllık dönemi kapsayacak, aktif çiftçi odaklı, üretim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar
ve sürdürülebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme sisteminin oluşturulması,
3) Tarımsal işletmelerde küçük, orta ve büyük ölçekli
işletme tanımlarının yapılarak faaliyetlerin planlanması,
4) Sürdürülebilirlik, verimlilik ve rekabet ilkelerine
dayalı, birim sudan maksimum faydayı sağlayacak, tarımsal üretim planlamasının bir devlet politikası haline
getirilerek güvence altına alınması,
5) Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma projelerinin
hızlandırılarak on yıl içerisinde tamamlanması, toprak
bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının
hazırlanması,
6) Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için
arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modellerin oluşturularak yaygınlaştırılması, miras mevzuatı
geliştirilerek tarım arazilerindeki intikal sorununun çözülmesi,
7) Uzun vadede ortaya çıkabilecek olan risklerin bertaraf edilmesi, ürün çeşitliliği, dış ticarette sürekliliği sağlama, ürün maliyetlerinin düşürülmesi ve en önemlisi
Jeopolitik siyaset açısından yabancı ülkelerde stratejik
anlamda üretimin teşvik edilmesi için arazi kiralamalarının devam edilmesi, uluslararası tarım ve orman faaliyetlerinin kurumsal altyapıya kavuşturulması,
8) Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği yapılarak tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulması, tarım sayımının yapılması ve güncellenebilir veri
tabanının oluşturulması,
9) Serbest piyasa düzeni içerisinde tarımsal ürünlerde fiyat spekülasyonlarının önüne geçilmesi için stok
takip sisteminin oluşturulması, gıda depolarında izlenebilirliğinin sağlanması,

21) Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması
çalışmalarına devam edilmesi,
22) Ülkemizin yerel hazinesi olan ata (yerel) tohum
çeşitlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarete kazandırılması,
23) Gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, bitki sağlığı,
hayvan sağlığı ve refahını sağlamak amacıyla tohumdan
sofraya tüm zincirde etkin bir izlenebilirlik sağlanması ve
denetim sisteminin etkinliğinin arttırılması,
24) Tarım ve ormancılıkta İklim değişikliği ile önemi
daha çok artan meteorolojik bilginin üretimin her aşamasında etkin kullanılması, iklim değişikliğinin etkilerini
izlemeye ve araştırmaya yönelik faaliyetlerin arttırılması
ve olası etkileri engellemeye yönelik eylem planlarının
geliştirilmesi,
25) Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılması, korunması ve izlenmesinin sağlanması,
26) Ülkemiz su kaynaklarının daha etkin ve daha verimli yönetilebilmesi, ihtiyaç duyulan hukuki alt yapının
sağlanabilmesi amacıyla Su Kanununun çıkarılması,
27) Yeni sulama yatırımlarının ve rehabilitasyon projelerinin önümüzdeki 25 yılda tamamlanması, tarımda
suyun etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması,
28) Ar-Ge ve inovasyonda kaynakların daha etkin
kullanılması için kamu, özel sektör ve üniversiteleri de
kapsayacak yeni bir kurumsal altyapının oluşturulması,
29) Tarım ve ormancılıkta yerli genetik kaynakların
ve biyoçeşitliliğin tespit, korunma, ıslah ve yaygınlaştırılması çalışmalarının artırılması,

işaretlerin yönetişim ve denetleme süreçlerinin gözden
geçirilerek mevzuatın tamamlanması,
39) Kadastrosu kesinleşen ormanların tapuya tescilinin tamamlanarak, orman sınırı dışına çıkarılacak yerlerin tayin ve tespiti (2/B) çalışmalarında yaşanan mülkiyet
sorunlarının giderilmesi,
40) Uluslararası standartlara uygun Ulusal orman envanterinin tamamlanması,
41) Ülkemizin uluslararası arenada orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirilmesi,
42) Ahşap kullanımının yaygınlaştırılması, yapısal ahşap standartlarının belirlenmesi ve ahşap yapı mevzuatının düzenlenmesi,
43) Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin tespit,
korunma, geliştirme ve izlenme çalışmalarının sürdürülmesi,
44) Orman köylülerinin gelir seviyelerinin artırılması
için odun dışı orman ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve tarımsal ormancılığın teşvik edilmesi,
45) Tarımsal üretimde ve ormancılık faaliyetlerinde
yenilenebilir enerji sistemleri kullanımının yaygınlaştırılması,
46) Başta çiftçilik olmak üzere Tarım ve Ormancılık
sektöründe yürütülen faaliyetler için meslek standartlarının oluşturulması, çiftçilik mesleki eğitim kurumlarının
açılması ve eğitim alan gençlerin teşvik edilmesi, tarım
ve ormancılıkta mesleki eğitimin geliştirilmesi,
47) Organik ve organomineral gübre üretiminin ve
kullanımının teşvik edilerek kimyasal gübre ithalatının
ve çevre kirliliğinin azaltılması, biyolojik ve biyoteknik
mücadelenin yaygınlaştırılması,
48) Üretici Örgütlerinin girdi temini, üretim ve pazarlama aşamalarında etkinliklerinin arttırılması için yönlendirilmesi,
49) Gıdada bilgi kirliliğinin tanım ve çerçevesinin belirlenmesi, bilgi kirliliği çıkaranlara cezai yaptırım uygulanması için yasal mevzuatın çıkarılması,
50) Beslenme okuryazarlığının artırılması,

30) Tarım ve orman ürünlerinde kalite ve standardizasyon çalışmalarının tamamlanması, sertifikasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması,

51) Gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik ulusal politikaların geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılması,
52) Gıdada taklit ve tağşiş cezalarının etkin caydırıcılığı için mevzuatta düzenleme yapılması,

12) Bitki ve hayvan hastalıkları ile etkin mücadelede
yerli ilaç ve aşı üretiminin teşvik edilmesi,

31) Ülkemizde yetiştirilen ve uluslararası piyasalarda yüksek oranda talep gören tarım, gıda ve ormancılık ürünlerinde ihracat gelirlerini arzu edilen seviyelere
çıkarmak için marka, kalite, standardizasyon, tanıtım ve
özendirme çalışmalarının desteklenmesi, dünya üretiminde lider konumda bulunduğumuz ürünlerin tanıtım
faaliyetlerinin profesyonel düzeyde yapılması ve pazar
paylarının artırılması,

13) Buzağı ölümleri ve döl verimi istatistiklerinde
uluslararası ortalamalara ulaşılması,

32) Tarım ve ormancılıkta iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılması,

55) Orman yangınlarına müdahalede yüksek teknoloji ve yapay zekâ uygulamalarının kullanılması,

14) Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi ve pazar payının artırılması,

33) Tarım ve ormanla ilgili tüm mevzuatın bütüncül
olarak değerlendirilmesi, yalın ve çelişkisiz bir mevzuat
yapısının oluşturulması,

56) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen
tarım ve ormancılık faaliyetlerinde denetimli serbestlik
kapsamında kamuya yararlı işte çalışma cezası alan hükümlülerin kullanılması,

10) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuğu kapsamındaki ürünlerin artırılması, sistemin geliştirilmesi, lisanslı
depo işletmelerince tarım ürünlerine dayanılarak oluşturulan elektronik ürün senetleri ticaretinin yaygınlaştırılması,
11) Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak
için kadın ve gençlerde girişimciliğin desteklenmesi,

15) Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta halk elinde ıslah ve benzeri projelerle yerli ırklarımızın muhafaza ve
ıslahına yönelik çalışmaların artırılması,
16) Mera hizmetlerinin yürütülebilmesi, mera niteliği
taşıyan alanların tespit ve tahdit çalışmalarının ivedilikle tamamlanması, üreticiler ve üretici örgütlerine tahsis
edilmesi, mera ıslahında kullanılacak bitki tohumları geliştirme çalışmalarının teşvik edilmesi,
17) Büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve
kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısının korunması, kırsal yaşamın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bütüncül ve
entegre bir bakış açısıyla koordine edilmesi,
18) Su ürünlerinde balık işleme sektörünün geliştirilmesi, pazarlama ve marka tescilinin desteklenmesi,
ihracatın ve yerli tüketimin artırılması,

34) Kayıt, nakliye, hayvan pazarları ve mezbaha alt
yapımızın yenilenerek, hayvan hareketlerinde etkin
kontrolün sağlanması,
35) Tarımsal girdi ve finansman ihtiyacını karşılayan
sözleşmeli bitkisel ve hayvansal üretim modellerinin
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
36) Arı ürünleri üretiminde verimliliğin artırılması ve
katma değerli arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi, bal harici ürünlerin eğitimlerinin yaygınlaştırılması, tüketiminin
artırılması
37) Atık yönetiminde sıfır atık hedefine ulaşmak için
geri dönüşüm tesislerinin artırılması, atıkların değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi,

53) Deneyim ve teknik bilgi değişimi amaçlı uluslararası projelerin teşvik edilmesi,
54) Orman içi ve kenarındaki mesken ve işyeri ruhsatlandırılmalarında yangın güvenliği açısından gerekli
yasal düzenlemelerin oluşturulması,

57) Çölleşme ve erozyonla mücadelenin etkin ve
verimli bir şekilde yürütülmesi; uluslararası kuruluşlarla
etkin işbirliği yapılması,
58) Tarım sektörünün en önemli problemi olan risk
ve belirsizliğin azaltılması için gelir garantili ürün sigortasının çıkarılması,
59) Tarım, orman ve suyun yönetiminin aynı çatı
altında toplanmasından doğan sinerjinin bölgesel dinamiklerle en etkin şekilde ekonomiye yansıtılması için
bölge veya havza bazlı yönetim modeline geçilmesi,
60) Bir sonraki Tarım Orman şurasının 2024 yılında
toplanması önerilmiştir.

38) Coğrafi işaretli ürünler, markalaşma ve katma
değerli üretim ile pazar çeşitliliğinin artırılması, coğrafi
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BİLİNÇSİZ BUDAMA
CİDDİ VERİM KAYBINA
NEDEN OLUYOR

Bazı üreticilerimizin fındık ocaklarında gençleştirme adı
altında verim çağına gelmiş dalları kesmesi ciddi verim
kaybına neden oluyor.
Konu hakkında uyarılarda bulunan İl Müdürümüz Kemal
YILMAZ; Hepimizin bildiği gibi şuanda ilimizin en önemi
tarımsal ürünü olan fındıkta budama dönemi içerisinde
bulunmaktayız. Bahçelerimizden istediğimiz verim ve
kaliteye ulaşabilmemiz için öncelikle tekniğine uygun
budama ve gübreleme yapmamız gerekmektedir. İl ve
İlçe Müdürlüklerimizde görevli ekipler tarafından budama
dönemi olması münasebetiyle sahada yapılan çalışmalar
neticesinde bazı üreticilerimizin budama konusunda
eksikliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Bu eksikliklerin başında
ise fındık ocaklarımızda özellikle gençleştirme adı altında
verim çağına gelmiş ve maksimum verimi alacağımız dalların
kesildiği görülmüştür. Bu da birim alandan elde edilen verimi
olumsuz etkilemektedir. Hâlbuki sağlıklı bir fındık dalı 2025 yıl ürün verebilmektedir. Bu bakımdan üreticilerimizin
verim çağına gelmiş dalları kesmemeleri büyük önem
arz etmektedir. Bunun yanında fındık ocaklarımızda
düzenli olarak dip sürgünü temizliği de yapılması
gerekmektedir. Çünkü dip sürgünü temizliği düzgün
yapılmadığı takdirde ocaklarımız iyi havalanamamakta
ve birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Aynı zamanda
esas verim alacağımız dalların alacağı besin maddeleri
bu dip sürgünleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu
sebeplerden dolayı gübreleme işlemi yapılmadan önce dip
sürgünlerinin kesilerek bahçelerimizden uzaklaştırılması
gerekmektedir. Dip sürgünü temizliğinin ardından öncelikle
hastalıklı ve verimden düşmüş dallar kesilerek bahçeden
uzaklaştırılmalıdır. Bu işlemlerin ardından ocakta bırakılan
dallar üzerindeki kuruyan, hastalıklı, uç kurusu olan ve
diğer sürgünlerin güneşlenmesini engelleyen sürgünlerde
kesilir ve budama işlemi tamamlanır. Budamanın ardından
üreticilerimiz toprak tahlil sonuçlarına göre de zamanı
geldiğinde gübreleme programı uyguladıklarında istenilen
verim ve kaliteye ulaşmak mümkün olacaktır” dedi.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
DESTEKLEMELERİNE 2019
YILINDADA DEVAM EDİLECEK
23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan 2019 Yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin karar gereği, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara
verilecek olan ürün desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları
düzenleyen 2019/56 No’ lu Tebliğ 22/11/2019 tarih ve 30956
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

KUZULARIN BAKIM VE BESLENMESİ
Zeki TÜRKMEN / Ziraat Mühendisi
Koyun yetiştiriciliğinde amaç, karlılık ve sürdürebilirliği
sağlamaktır. Bunda temel hedef; ölüm oranlarının düşük,
ırk özelliğine bağlı olarak en yüksek sayıda ve sağlıklı kuzuların sürüye kazandırılmasıdır. Bu nedenle doğum öncesi
ve sonrasında kuzuların bakım ve beslenmesi ile ilgili dikkat
edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Yetiştirici,
kuzulama zamanı yaklaşınca gerekli hazırlıklarını yaparak
koyun ve doğacak kuzu için uygun ortamları hazırlamalıdır.
Öncelikle gebeliğin son 1,5 ayında koyunlara kesif yem
verilmesi, doğum sonrasında koyuna verilecek olan kuru ot
ve kesif yemin (süt yemi) hazırlanması meranın temiz bölgelerinin anaç koyunlar için ayrılması gerekmektedir.
Doğumu yaklaşan koyun diğer koyunlardan ayrılarak
meme üzerindeki kıllar temizlenmeli, bol altlıklı, sıcak, kuru
ve gece doğum olma ihtimali göz önünde bulundurularak
hazırlanan aydınlık doğum bölmelerine alınmalıdır. Doğum
bölmelerinin hava cereyanına maruz kalmamasına dikkat
edilmelidir.
Kuzulaması yaklaşan koyun huzursuzdur, hareket halindedir, genellikle sakin ve tenha yer arar. Sancı ve ıkınma
başlar. Genellikle herhangi müdahale gerekmeden doğum
olur. Sancı başlangıcından itibaren bir saat içinde doğum
gerçekleşmediyse yardım etmek gerekir. Kuzu doğar doğmaz arka ayaklarından tutulur ve sallanır. Ağız ve burun etrafındaki sümüksü maddeler temizlenerek kuzunun solunum yolu açılarak rahat nefes alması sağlanır. Doğan kuzu
ıslak olduğundan havluyla biraz kurulanarak annesinin
yanına bırakılır. Doğum sonrasında göbek kordonu kendiliğinden kopar, koptuğu yer antiseptikli bir solüsyon ile mutlaka temizlenerek bağlanmalıdır. Doğumdan sonra kuzu
ve annesi mutlaka soğuktan korunmalıdır. Anne koyunun
sütünün yetersiz olduğu durumlarda kuzu başka koyuna
alıştırılmalı, buda olmazsa biberonla beslenmelidir.
Doğumdan sonraki ilk 24 saatte kuzuların yeterince ağız
sütü alması özellikle bağışıklık sistemi açısından oldukça
önemlidir. İshal yaptığı gerekçesiyle bazı yetiştiriciler ağız
sütü içirmemekte veya az içirmektedir. Bu bilgi tamamen
yanlıştır. Besin değeri çok yüksek olan ağız sütünü almayan
kuzular gelişemez ve hastalanır.
Kuzular 24 saat anne koyun ile birlikte doğum bölmesinde kalır. Şayet kuzular ikiz ise bu süre bir kaç gün daha
uzatılabilir. Bu dönemde kuzular için en iyi besin anne sütüdür. Emzirme sabah ve akşam olmak üzere iki defa yapılmalıdır. Kuzular doğumlarından itibaren 1 aylık yaşa kadar
çok iyi takip edilmeli, doyduklarından emin olunmalıdır. Bir
işletme için en kritik dönem bu dönemidir. Dikkatli davranılmazsa işletmede kavruk, yani gelişme gerisi kuzu sayısı artacak ve ekonomik kayıplar oluşturacaktır. Kuzuların
önüne 15.günden itibaren kaliteli kuru ot ve kuzu başlangıç
yemi konulur. Kuzular bu şekilde yavaş yavaş yemeyi öğrenir. Bu yemler kuzuya yavaş verilerek alıştırılmalıdır. Hem
yem hem süt kuzuya fazla gelebilir. Yem süt oranı çok iyi
ayarlanmalıdır. Erkek kuzular aynı oranda yem yeseler dahi
dişilerden daha fazla et tutarlar. Bu nedenle erkek kuzular

ordu.tarimorman.gov.tr

Doğum yapan koyunlar hava ve mera şartlarına göre 1.
haftadan itibaren, kuzular ise bir aydan sonra meraya çıkarılabilir. Özetle kuzu bakım ve beslenmesinde dikkat edilecek hususları sıralayacak olursak;
1-Kuzu bölmelerinin altı temiz ve kuru olmalıdır. Bölmelerin anaç koyunlara yakın bir yerde olmasına ve alanın
kuzu sayısı ile orantılı olmasına dikkat edilmelidir.
2-Kuzunun annesini emip emmediği iyi takip edilmelidir. Annesini emmeyen kuzu huzursuzdur sürekli meler,
bir telaş içindedir, daima annesini arar midesi çökmüştür.
Zamanla iyice zayıflar ve fark edilmezse kuzu ölür.
3-Kuzulara 15. günden itibaren kuzu başlangıç yemi,
kuru ve kaliteli ot verilmelidir.
4-Kuzular meraya çıkmaya başlayınca otlama öncesi bir
miktar kuru ot verilmeli ve enterotoksemi aşısı muhakkak
yapılmalıdır.
5-Barınaklar aydınlık olmalı, güneşten yeterince yararlanması sağlanmalıdır.
6-Hayvanların önlerinde sürekli temiz ve taze su bulunmalıdır.
7-Yemlikler kuzuların üzerine çıkamayacağı şekilde tasarlanmalıdır.
8-Ağılların duvarları her sene badana edilmeli ilkbahar
ve sonbaharda bit, pire kene ve diğer haşerelere karşı mücadele için ilaçlama yapılmalıdır.
9-Hayvanlara verilecek olan yemler bozuk ve küflü olmamalıdır.
Karlı bir küçükbaş işletmeciliğinde başarıya ulaşmanın
yolu kuzu bakım ve beslenmesinden geçmektedir. Yetiştiricilerimizin yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri
hem kendi kazançları açısından hem de ülke hayvancılığı
açısından büyük önem arz etmektedir.

İKİZ BEKLERKEN 3 KUZU SAHİBİ OLDU

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapan üreticiler desteklemeden faydalanacaktır.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, en
geç 23/12/2019 tarihine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu İl/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek 2019/56 No’lu Tebliğ
kapsamında istenen belgeleri teslim etmesi gerekmektedir.
Ancak Aralık ayına ait ürün satış belgeleri veya hasat tespit
tutanaklarının en geç 13/01/2020 tarihine kadar teslim edilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle üreticilerimizin
gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir.

Kasım ayından Şubat ayının başına kadar doğan kuzularla bahar aylarında doğan kuzuların yemleme programları farklıdır. Kışın doğan kuzulara fazla miktarda yem verilmesi gerekirken bahar aylarında doğan kuzular meralardan
faydalanabilirler.

DAMIZLIK KOYUN ÜÇÜZ DOĞURDU

Bu tebliğde belirtilen esaslara göre ürün desteklemesi
kapsamındaki türler; alabalık, midye ve yeni türler (mersin,
kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz,
minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança,
yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, karides, kerevit, sülük, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar)’dir.

İşletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplamasında; Desteklenecek ürün miktarı, 1691 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen 350.000 kg/yıl ile sınırlıdır. Su ürünleri yetiştiricilerine 2019 yılında alabalık 0,75 TL/
kg, yeni türler için 1,5 TL/kg, Midye 0,10 TL/kg, Kapalı sistem
üretim 1,5 TL/kg, Kilogram üstü alabalık üretimi 1,5 TL/kg olarak destekleme miktarı belirlenmiştir.

dişilere kıyasla beside daha iyi sonuç verir.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen ‘Koyunculuğun
Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Altınordu, Aybastı,
Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ve
Ünye ilçelerinde bulunan 15 çiftçiye 300 adet damızlık
dişi ve 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet
Bafra koyunu dağıtımı Haziran ayında gerçekleştirildi. 5
aylık sürede Ordu’ya uyum sağlayan ve 2.000 rakıma kadar farklı alanlarda yetiştirilmeye başlanan damızlık koyunların Kasım ayı sonları, Aralık ve Ocak ayında doğum
yapmaya başlamaları bekleniyor.
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İkiz doğurma oranı oldukça yüksek olan ve 2 yılda
3 doğumla 6 adet yavru elde etmenin mümkün olduğu
Bafra koyunlarından birisi üçüz doğurdu. Haziran ayında yapılan dağıtımda 2 koç ve 20 damızlık koyun alan
Kumru ilçesinden Hüseyin AYRI adlı çiftçinin bir koyunu
üçüz doğum yaptı. Bir doğumda 3 kuzu doğran koyun,
sahibi Hüseyin AYRI’yı sevindirdi. İkiz beklerken damızlık koyunun üçüz doğum yapmasına sevindiğini belirten
çiftçi Hüseyin AYRI, “Biz ikiz bekliyorduk ancak üçüz doğum oldu. Diğer damızlık koyunlar da Aralık ayı içerisinde
sırasıyla doğum yapacaklar. 2 koç ve 20 koyun almıştım,
bir yıl sonra doğumlar sonrası yaklaşık 150 koyun sahibi olacağımı ümit ediyorum. Böyle bir projeyi başlattığı
için Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü’ne canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
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2019 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELERI

Bakanlar Kurulunun “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ı 24.10.2019 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızca İlimiz üreticilerine
verilecek önemli destek kalemleri şöyledir.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ
Fındık Alan Bazlı Desteklemesi: 2019 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine
kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL destek ödemesi yapılır.
Mazot ve Gübre Desteği: 2019 Üretim yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre
desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek
düve bedelinin %40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır.
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını
(manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere hayvan başına 250 TL/baş
destekleme ödenir.
Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;
Toprak Analizi Desteği: Asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 da araziye kadar
bir analiz için Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarında yaptırılan analiz başına
40 TL olarak yapılır.
Organik Tarım Desteği: Bitkisel üretimde 2019 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik
Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş süreci-2, geçiş
süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş
çiftçilere birim destek miktarları aşağıda tabloda belirtilen rakamlar üzerinden yapılır. Organik arı
yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya
çobanlara 5.000 TL olarak ödenir.
Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye,
hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun-keçi başına 25 TL, Koyun Keçi
Bilgi Sistemi (KKBS) veri tabanında bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme
yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve
oğlakların, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranı
tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 TL ilave sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi
yapılır.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine,
büyükbaş hayvan atıkları için 1.000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş atık desteği
ödemesi yapılır.
Su ürünleri desteklemeleri; Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı
olmak şartıyla, kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere
destekleme ödemesi yapılır.

İyi Tarım Desteklemeleri: İyi tarım uygulamaları yapan üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS)
oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.
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Sıfır Faizli Kredi Aldı
15 Baş Angusu 70 Başa Çıkardı

Genç Girişimci

Mustafa Burak
OSMANOOĞLU
Bu sayımızda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım
Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük
Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına
İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:
2018/16) kapsamında büyükbaş hayvan besiciliği
kredisinden yararlanarak 15 baş Angus hayvanını
70 başa çıkaran genç girişimci Mustafa Burak
OSMANOĞLU ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
Yetmiş hayvana yıl boyu bir kişi yeterli oluyor.
Ahırın kapısı oldukça büyük olduğundan temizleme
işini traktörle yapabiliyoruz. Yem vermede şuan
makine aramıyorum çok sayıda hayvan olmadığı için
elle dağıtılabiliyor. Yazın da zaten hiç sorun yok. Yılın
8-9 ayını yaylada geçiriyorlar. Yaklaşık iki dönüm
bir yerde hayvanlar dışarı çıkamayacak bir şekilde
bağlamadan açıkta bakılıyor. Hayvanlar istediği
zaman yatıyor kalkıyor. Stresi az, iş gücü yok köpekler
de olduktan sonra sorun yok.
Kışın
hayvanların
karşılıyorsunuz?

Dilerseniz şimdi bu güzel sohbetimize geçelim.
Mustafa bey sohbetimize sizi okuyucularımıza
tanıtarak başlayalım...
Ben Mustafa Burak OSMANOĞLU, 2003 yılında
İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden
mezun oldum. Şuan
Gölköy ilçesi Kuşluvan
mahallesinde hayvancılık ile uğraşıyorum.
Mustafa bey hayvan
başladınız?

yetiştiriciliğine nasıl

yem

ihtiyacını

nasıl

Hayvancılık yapan insanın yem ihtiyacını kendi
işletmesinde karşılaması, yem giderlerini en aza
indirmesi, karlılık için çok önemlidir. Özellikle silaj
yapması gerekiyor. Ben de 40 dönüm arazide
slaj yapıyorum. Çok zahmetli değil. Tarlayı sürüp
ekimini yapıyorsun. Zamanı geldiğinde biçim yapıp
silaj hazırlıyorsun. Tek sorun domuz oluyor. Çünkü
domuz mısır tarlalarını oldukça sık ziyaret ediyor.
Bunu önlemek içinde mısır taneyi tam doldurmadan
biçim yapıyorum. Traktörüm ve silaj makinem olduğu
için yılda yaklaşık 100 ton silaj yapıyorum. Saman
ya da kuru ot vermeme gerek olmadan en düşük
maliyetle yem işini besin değeri yüksek bir şekilde
silajla çözmüş oluyorum. Silajı mandırada muhafaza
ediyorum. Silajı hazırladıktan sonra üzerini naylonla
kapatıyorum. Kenarlarını toprakla kapatıp havayla
temasını kestiğinizde silajınıza hiçbirşey olmuyor.

Dedem ve babamın koyunları vardı. Bende koyun
yetiştirmeyi düşündüm fakat koyunculuk sürekli ilgi
istediğinden ve bırakıp gidemediğinden vazgeçtim.
Araştırmalarım sonucunda 2016 yılında Tarım ve
Orman Bakanlığının desteklemeleri doğrultusunda
Ziraat Bankası aracılığıyla sıfır faizli kredi alarak 15 baş
angus ile hayvan yetiştiriciliğine başladım.
Neden Angusu seçtiniz? Kamuoyunda biraz
vahşi bir hayvan olarak biliniyor...
Hayvanları aldığımda biraz vahşilerdi. Kimseyi
yaklaştırmıyorlardı. Doğal olarak her hayvan
evcilleştirilebilir. Anguslar ilgilenildiği zaman daha
avantajlı oluyorlar. Etleri lezzetli ve randımanı yüksek
bir ırk. O nedenle angus yetiştirtirmeyi düşündüm.
Peki kaç hayvanınız var ve arttırmayı düşünüyor
musunuz?
Bu işe 2016 yılında 15 hayvanla başladım. Şu an
70 baş hayvanım var. Bunların 50 tanesini sabit
tutup daha sonra 50 den fazlasını pazar da satmayı
düşünüyorum.
Hayvancılık için ahırınız var mı ?
Köyde 100 başlık serbest sistem ahırım var.
Hayvanlar dışarıya alışkın olduklarından karda yağsa
içeri çok girmiyorlar. Kapalı alanda da bağlı değiller.

ordu.tarimorman.gov.tr

Hayvanlar günlük ne kadar yem tüketiyor ?
Ahırda 10-15 kg silaj veriyorum. Zaten önlerine
serbest döküldüğü için yiyebildikleri kadar yiyorlar.
Bana hayvanın bu dönemde eti lazım değil buzağısı
lazım. Son bir yada iki ay dönemde daha iyi
beslenebilir, çok beslemekte iyi değil. En ekonomik ve
asgari düzeyde optimum olarak hayvanların hayatını
sürdürebileceği ve buzağısına bakabileceği ölçüde
yeterli yem verilmesi lazım diye düşünüyorum. Eğer
ki yemi çok vererek hayvanları besleyip, sonrada
boşlarsanız bu seferde hayvanın etleri salınır. Yani
hayvan kasaplık olmayınca optimum derecede
yedirmek gerekiyor.
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Herhangi bir Veteriner Hekimden destek alıyor
musunuz?
Hayvanlarım sürekli dışarıda olduğu için daha
sağlıklı. Çünkü içerde oldukları zaman hastalıklar
oluyor. İçerde bağlamadığım için hayvanlar
stres olmuyor. Doğumlarını kendileri kolaylıkla
yapabiliyorlar. Bir iki buzağı telef olabiliyor. Onunda
aşıları var. Gerektiğinde veterinerlik hizmeti alıyorum.
İşletme bu ölçüde mı kalacak ? İleriye dönük
büyütmeyi düşünüyor musunuz?
Şimdilik bu ölçüde kalacak ileriye yönelik
olarak daha fazla mera arazisi kiralayıp kapasitemi
arttırabilerim.
Yeri olanlara bu tür bir işi tavsiye eder misiniz ?
Arazisi varsa tavsiye ederim ama angus yapmaları
lazım. Çünkü mera hayvanı olarak en iyi adapte olan
angus hayvanı. Kemik oranı diğer hayvanlardan daha
az. Angus da önemli olan sıfır maliyetli et alabilmektir
300 kg’a kadar et alabilirsiniz.
Diğer üreticilerimize söylemek istedikleriniz
nelerdir?
Hayvancılık yapacak kişinin mutlaka merasının
olması lazım. Süt hayvancılığı yaparsa tarlasının
olması lazım. Hayvancılığın olmazsa olmazı yem
maliyetini en aza indirmektir. Yoksa yaparsınız ama
paranız bitene kadar yaparsınız.
Mustafa
bey
sizlere teşekkür ediyor,
kazançlarınızın bereketli olmasını diliyoruz.
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1’den devam

ORDU’DA FINDIKTA ÖRNEK UYGULAMA TIMLERI SAHAYA İNDI

Tam verim çağında ki dalların kesilmesini önleyebilirsek
ve dip sürgünlerini üreticilerimize aldırtabilirsek fındıktaki
verim artışını büyük ölçüde sağlamış olacağız. Bu
çalışmada katkı veren Ziraat Odalarımıza, İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüklerimizde çalışan tüm teknik personele
teşekkür ediyorum. Gerçekten özveriyle çalışıyorlar. Bu
çalışmaların sonucunu inşallah hep beraber en kısa sürede
göreceğiz. Ordu’da fındıkta verim ve kaliteyi arttıracağız.
Bu çalışmalarla bölgemize ve çevre illere de örnek
olacağımıza inanıyorum. Bugün bizleri burada ziyaret
eden, çalışma arkadaşlarımıza destek veren Sayın Valimize
de bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son
verdi.
Bahçede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Valimiz
Seddar YAVUZ burada yaptığı açıklamada, “Fındıkta
Örnek Uygulama Timleri Sahada” projesi Ordu’da 670
mahallede, 2.010 üreticinin bahçesinde uygulanacak.
Proje kapsamında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri,
Ziraat Odaları, teknik personel ile eğitim verilen budama
ve gübreleme timleri sahada çalışmalarını başarılı şekilde

sürdürüyor. Yapılan çalışmalar Ordu Valiliği Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığı ile alınan teknik
ekipmanlar ile yürütülmektedir. Amacımız fındıkta verim
ve kaliteyi artırmak. Tabi fındık denilince Ordu’da akan sular
duruyor, hayatımızın her alanını etkiliyor. Fındık sadece
bir tarım ürünü olmaktan çok, yöremiz için aslında bir
kültürdür. Ordu ili olarak, dünya fındık üretiminin % 25’ini,
Türkiye fındık üretiminin ise % 35’ini karşılıyoruz. Yaklaşık
180 bin ila 220 bin ton civarında bir fındık üretimimiz var.
Dolayısıyla fındık üretiminde kaliteyi ve verimi artırabilmek
bakımından neler yapabileceğimizi teknik ekibimizle
birlikte çalıştık ve budama, gübreleme ve modern tarım
tekniklerinin uygulanması konusunda bazı eksikliklerin
olduğuna karar verdik. Bunları gidermek için de proje
geliştirdik. “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada”
projesi kapsamında sizlerle bir aradayız. Amacımız elbette
fındıkta üretimi daha fazla arttırmak. Nitekim, fındıkta
%10’luk bir verim artışı sağlayabilirsek, yıllık 350 milyon
TL ilave gelir elde ederiz. Sadece bir randıman arttırsak,
yaklaşık 70 milyon TL civarında ilave bir gelir elde ederiz.
Dolayısı ile böylesine ekonomik getirisi yüksek faaliyetlerin

Valilik tarafından desteklenmesi gayet doğal. Buradan bir
kez daha çiftçimize sesleniyorum. Özellikle İl ve İlçe Tarım
Müdürlüklerimizin, Ziraat Mühendislerimizin uyarılarına,
tavsiyelerine ve yapmış oldukları eğitimlere katılmalarını
ve özellikle de örnek bahçeleri bizatihi gelip gezerek
uygulamaları yerinde görmelerini ve kendi bahçelerinde
uygulamalarını çok arzu ediyoruz. Çünkü, tekrar ediyorum
amacımız çiftçimizin daha çok para kazanması ve daha
huzur içinde, ekonomik refah içinde yaşaması. Bununla
ilgili olarak da biz Valilik olarak gereken her türlü tedbiri
alıyoruz. Çok kıymetli müdürümüz, çalışan mühendis,
teknik eleman ve budama elemanlarımıza, kıymetli
çiftçilerimize bir kez daha bu projeye vermiş oldukları
destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Aslan
SOYDAN’ da; projenin ilimiz genelinde bulunan 19
ilçemizde uygulandığını belirterek proje hakkında bilgiler
vermiş ve fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla
İl Müdürlüğümüz ile uyum içerisinde çalıştıklarını
vurgulamıştır.

İLIMIZ GENELINDE OKUL KANTINLERI DENETLENDI
İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli gıda
kontrol görevlileri tarafından okullarda bulunan kantin ve
yemekhanelere yönelik 2019 yılında 956 adet denetim
gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici
sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması
amacıyla İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol
ekipleri tarafından gıda işyerlerine yönelik denetimler
gerçekleştirilmektedir. Özellikle geleceğimizin teminatı
olan öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamlarda beslenmesini
sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim
ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda
işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ayrı bir
önem verilmektedir. Bu kapsamda İl-İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından
okullarda faaliyet gösteren kantin ve yemekhanelere yönelik
olarak 2019 yılında 956 adet denetim gerçekleştirilmiştir.
Aynı zamanda, ilimizde öğrencilerimize yemek hizmeti

vermek amacıyla hazır yemek ve tabldot yemek faaliyeti
gösteren 37 gıda işletmesi olup bu işletmelere yönelik 2019
yılında 120 adet denetim yapılmıştır. Ayrıca denetimlerde
mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 35 adet
çeşitli yemek numunesi alınmıştır” ifadelerini kullandı.
İl Müdürlüğü olarak denetimlerin yanında gıda güvenliği
konusunda öğrencilerimize eğitimlerinde verildiğine dikkat
çeken İl Müdürümüz; “2019 yılında 10.500 öğrencimize
gıda güvenliği ve gıda israfı konularında eğitimler
verilmiştir. Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda
işletmelerinde çalışan toplam 291 kişiye de 2019 yılında
Gıda Hijyeni konusunda eğitimler verilmiştir. Başta
geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız olmak üzere
sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmek her insanın en temel
hakkıdır. Tüketiciler ve özellikle çocuklarımızın sağlığının
en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir toplumun
oluşturulması adına ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız ve
titizlikle devam edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

KİVİDE VERİM (KIŞ) BUDAMASI
Yeni bir meyve türü olan kivi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi
çalışmalarının başlangıcı, türün yetişebileceği iklim ve
toprak yapılarının (ekoloji) belirlenmesi ve bundan sonra
da uygun yetiştirme tekniklerinin uygulanması esasına
dayanır. Yetiştirmenin temel uygulamalarından birisi kış ve
yaz budamasıdır. Tüm meyve ağaçlarında olduğu gibi kivi
bitkisinden de ancak budama işlemi ile uzun yıllar kaliteli
ve bol ürün almak mümkündür.
Kivi, sarılıcı, tırmanıcı, yaprağını döken, çok yıllık bir bitkidir.
Birçok sarılıcı tür gibi sürgün gelişmesi çok kuvvetlidir. Yıllık
sürgün uzunluğu 8 m’ye kadar çıkabilmektedir. Doğada,
tırmanması ve yayılması sürgünlerinin bu hızlı gelişmesi
sayesinde olmaktadır.
Kivi bitkisi kuvvetli gelişen bitkilerdir. Bir bitki 20-30
m2 alanı rahatlıkla kaplayabilir. Verim yaşındaki bir Hayward
çeşidi bir kivi bitkisinin yıllık vejatatif gelişme ölçüsü olan
budama ağırlığı 15-20 kg. kadar olabilmektedir. Bu nedenle,
kivi bitkisi kuvvetli budama ister. Ve ancak düzenli bir
budama ile kivi bitkilerinden bol ve kaliteli ürün alınabilir.
KIVIDE VERIM (KIŞ) BUDAMASININ ZAMANI;
Verim (kış) budaması yaprak dökümü ile ilkbaharda
gözlerin uyanması arasında kalan zamanda yapılmalıdır.
Kivi bitkileri genel olarak kasım sonunda yaprak dökerler.
Kışı ılık geçen yörelerde kivi bitkisine mart ayı içinde su
yürür. Bundan sonra yapılacak budamalarda fazla ağlama
(özsu akışı) görülür. Ağlama suyunun (özsu) pH’ı 5,3-6,6
arasındadır. Bu suda makro ve mikro besin elementleri
bulunur. (Peterlunger ve ark.).
Ağlamanın zararlı bir etkisi olmamakla birlikte
budamanın kış donları tehlikesinin bulunmadığı yerlerde
erken yapılması önerilir. Bu durumda hava ve toprak
durumuna göre kış budamalarının aralık-ocak ayları içinde
yapılması gerekir.

Kış budaması daha çok şekil verilmiş asmalarda düzenli
ürün almak için uygulanan bir budamadır. Kivi asmaları
önceki bölümlerde de belirtildiği gibi sert budama
uygulanan bir türdür. Kivide ürün, bir yaşlı dallardan çıkan
o yılın sürgünleri üzerinde oluşur.
Kivi bitkisinde verim (kış) budamasının amaçları şöyle
sıralanabilir;
-Bitki üzerinde ürün çubuklarını, bitkinin fizyolojik
dengesini de gözeterek, yeterli sayı ve uzunlukta dengeli
olarak dağıtmak,
-Sürgün ve yaprakların çok sıkışık olmasını önlemek
için ürün çubuklarını belli aralıklarla bulundurmak,
-Bitkilere yeterli güneşi sağlamak,

Zekeriyya KIRDAR / Ziraat Mühendisi

-Uçları yaz içinde kendiliğinden körleşen sürgünler
iyi odunlaşır ve verimli çubukları oluştururlar,
-Dik büyüyen, boğum araları uzun olan ve gölgede
gelişen sürgünler iyi olgunlaşmadıkları için az verimlidirler.
Kivide Verim (Kış) Budamasının Yapılışı
• Verim (Kış) budamasına başlamadan önce bitki
üzerinde bir sonraki yılın meyve dallarını oluşturacak
yeterli sayıda “ yenileme dalı” olup olmadığına bakılır. Eğer
bitki üzerinde yeterli sayıda “yenileme dalı” mevcutsa, bitki
üzerindeki ürün vermiş dalların hepsi çıkarılır. Eğer bitki
üzerinde yeterli sayıda yenileme dalı mevcut değilse bir
önceki yıl ürün vermiş dallardan bir kısmı sonraki yıl için
ürün dalı olarak bırakılabilir.
• Kivi bitkisi kuvvetli gelişen bir bitki olduğundan, kış
budaması sırasında yıllık vejatatif gelişmenin % 30-60
çıkarılır.

-Yeterli havalanma sağlamak,
-İlaçlamalarda etkinliği artırmak,
-Çiçeklenme
döneminde
arı
çalışmasını
kolaylaştırmak.(Warrington,I.J.,G.C.Weston 1990).

• Geride bitki üzerinde bırakılan çubuklar yeterli ürün
verirler.

Kısaca sıralanan bu amaçlara ulaşabilmek için bitkinin
bazı fizyolojik özelliklerinin ve budamalara karşı tepkisinin
bilinmesi gereklidir. Bunlar da şöylece özetlenebilir:

• Bir önceki yıl meyve vermiş dalların çıkarılmasının
ardından, bitkinin gelişme kuvvetine, toprak yapısına ve
uygulanan terbiye sistemine göre istenilen sayıda “yenileme
dalı” bırakılır.

-Yeterli güneş ışığı alan sürgünler olgunlaşarak ürün
verebilirler,
-Ürün, 1 yaşlı çubukların gözlerinden oluşacak
sürgünlerde meydana gelir,
-İki ve daha yaşlı kısımlardaki gözlerin sürgünleri
verimsiz olur,
-Bir yaşlı çubukların (çoğunlukla) dipten başlayarak ilk
6-10 gözünden ürün alınır,
-Verimli çubukların boğum araları kısadır gözlerde
şişkin ve dolgundur,
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• Bırakılan yenileme dallarının uzunluğu uyguladığımız
budama tipine göre değişir. Genelde kısa budamada sürgün
başına 6 göz, orta budamada 12 göz ve uzun budamada 18
göz bırakılır.
• Verim budamasında bırakılan “yenileme dalları” bitki
üzerine dengeli bir şekilde dağıtılarak tellere bağlanır.
Bırakılacak dal sayısı dalın uzunluğuna, bitkinin yaşına,
yapılacak yükleme seviyesine ve toprağın verimliliğine
göre değişir.

ordu.tarimorman.gov.tr
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ
1’den devam

‘‘5 Yıllık Plan, 25 Yıla Işık Olsun!

Bu kadar önemli bir alanda küresel tehlikelerin
de kapıda olduğunu ifade eden Bakan PAKDEMIRLI,
‘’2050’de dünya nüfusu 10 Milyarı, Türkiye nüfusu
100 Milyonu geçecek! Gıda ihtiyacı Dünyada ve
Türkiye’de %50 artacak! Artan nüfus yeterli ve dengeli
beslenemezse; iş gücü kaybına, refah kaybına ve
hastalıklara neden olabilir! Bunlarla birlikte; giderek
artan global rekabet, rakip ülkelerin tarım ve istihdam
politikaları, açlık, israf ve obezite, hepsi bizleri
yakından ilgilendiriyor. Yani çok zor bir ev ödevimiz
var; bir avuç toprak, bir damla su kaybetme lüksümüz
kesinlikle yok! Fakat İyi Haber: Ülke olarak; fırsatlarımız
çok, gücümüz var, aklımız ve teknolojimiz var!’’ diye
konuştu.
‘’44 MİLYAR DOLAR TARIMSAL HÂSILA İLE
DÜNYADA LİDER ÜLKELERDEN BİRİYİZ’’
Türkiye’nin, tarım orman sektöründe iddialı bir
konumda olduğunu belirten Bakan PAKDEMIRLI,
sektörün büyüme oranlarını açıkladı; ‘’2018 yılında,
tarım orman sektörlerinin milli hasılaya katkısı
%5,8’dir. Tarım orman sektörümüz, 2018’de %1,9, 2019
yılı ilk altı aylık dönemde ise % 2,3 büyümüş ve diğer
sektörlere göre pozitif bir büyüme göstermiştir’’ dedi.
Bakan PAKDEMIRLI, Dünyada yaşanan ekonomik
olumsuzluklar ile iklim değişikliklerine rağmen
sektörün büyüme potansiyelini verilerle ortaya
koydu. ‘’Bitkisel üretimimiz son 17 yılda %20 arttı! 68
milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımızla da,
Avrupa’da ilk sırada yer almayı başardık! 2019 yılı
ilk 6 ay verilerine göre; büyükbaş hayvan varlığını 1
milyon artışla 18,2 milyona, küçükbaş hayvan varlığını
ise 4 milyon artışla 50 milyona çıkardık! Son 17 yılda,
suyun yönüne göre hareket eden değil, suyun akışına
yön veren politikalar izledik ve bu kapsamda; baraj
sayımızı %205, sulama tesis sayımızı %76 oranında
artırmış olduk! Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir
8,5 milyon hektar arazinin 6,6 milyon hektarını
sulamaya açtık! Ülkemiz; 44 milyar dolarlık tarımsal
hâsıla ile dünyada ve Avrupa’da lider ülkelerin
arasındadır!

Son 17 yılda, yıllık ortalama yüzde 2,72’lik büyüme
ile birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık’’ dedi.
2020 YILI BÜTÇESİNİN,
DESTEKLERE AYRILDI

%54,5’İ

TARIMSAL

Türkiye’nin 195 ülkeye, 1.690 tarımsal ürün ihraç
ederek, tarımsal ihracatını 2018 yılında 17,7 Milyar
dolara çıkardığını ve 4,8 milyar dolar cari fazla
vererek, net ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayan
Bakan PAKDEMIRLI; bunda, çiftçiye, üreticiye verilen
desteklerin de oldukça önemli olduğunu belirtti.
PAKDEMIRLI; ‘’Çiftçilerimize ve üreticilerimize;
2002’de 1,8 milyar lira destek veriyor iken 9 kat artışla,
2019’da destekleri 16,1 milyar liraya çıkardık. Son
17 yılda çiftçimize, toplam 139,4 milyar lira destek
verdik. 2019 yılında, 12 yeni destek ve 32 desteğin
de birim fiyatında artış sağladık. Bakanlığımız 2020
yılı bütçesinin, %54,5’ini tarımsal desteklere ayırdı.
Böylece 2020 yılında ise, 2019’a göre desteklerimizi
%36,7 arttırarak, yaklaşık 22 Milyar Liraya çıkarmış
olduk. Ayrıca aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğini
sağlamak için kadın ve gençlerde girişimciliğin
desteklenmesi adına, hibe ve teşviklerde pozitif
ayrımcılık yaptık! 2020’de de bu desteklerimize
devam edeceğiz!’’ diye konuştu.
4 AYDA 50 BİNDEN FAZLA GÖRÜŞ VE ÖNERİ
GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMIRLI, Tarım
Orman Şûra’sında ana hedef olarak; çiftçilerimizin
refahı, tarımsal üretimin artışı, güvenilir gıdanın
temini, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği,
orman ürünlerinde üretim artışı, tüketicimizin
kollanması ilkelerinin belirlendiğini söyledi.
Şura tanıtımının yapıldığı 17 Temmuz’dan bu yana
geçen 4 aylık sürede vatandaşlarımızdan “bir fikrim
var” diyerek 50 binden fazla görüş ve öneri geldiğini
de belirten PAKDEMIRLI, somut bir öneride de
bulundu. ‘’Ön plana çıkan sorunlar; planlama, girdiler,
örgütler, finansman, gıda güvenliği, ulaşılabilir fiyatlar
ve tarımsal üretimin pazarlanması olarak sıralanabilir.

Çözüm önerisi; üretici örgütleri aracılığıyla yapılacak
sözleşmeli üretime, finans kurumları / piyasa alıcıları
tarafından girdi finansman desteği verilmesine
dayanıyor. Biz de bakanlık olarak bu modeli
destekliyoruz. Tarımsal desteklerde alternatif bir yol
olarak ortaya koyacağımız bu modelle, çiftçimiz,
üyesi olduğu kooperatifle sözleşme yapacak.
Kooperatif hasat vadeli sıfır faizle girdi temin edecek,
ürünleri pazarlayacak. Yeni dönemde Bakanlık
olarak, sözleşmeli üretim yapan üretici örgütlerini
destekleyeceğiz. Yani çiftçimiz örgütü aracılığı ile
sözleşmeli üretim yaparsa, tohuma gübreye para
vermeden tarlasını ekecek. Ayrıca çiftçimizin malını
pazarlama derdi de ortadan kalkacak. Girdileri
hasadından sıfır faizle mahsup edilecek. Bu modelin
samimiyetle tartışılmasını arzu ediyor, Şûramızın ilk
somut çıktısı olmasını diliyorum.’’
5 YILLIK PLAN, 25 YILA IŞIK OLSUN!
Tarım Orman Şurası’nın bir bitiş değil, başlangıç
olduğunu
vurgulayan
Bakan
PAKDEMIRLI,
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN tarafından kararların
açıklanması sonrası, ilk 2 aylık süreçte yol haritasının
belirleneceğini söyledi ve süreci şöyle anlattı; ‘’yol
haritasının belirlenmesinin ardından uygulama
aşamasında, mevzuat, bütçe, zaman, insan kaynağı
ve etkin iş birliği kıstaslarını dikkate alarak, bir eylem
planı ortaya koyacağız. Böylece başta çiftçilerimiz
olmak üzere, önümüzdeki çeyrek asrın yol haritasını
birlikte çizmiş olacağız. Ve Şûra’nın takip sürecini
ciddiyetle yöneterek, çıkacak olan eylem planının
uygulanması konusunda yasal veya kamusal her
türlü tedbiri alacağız’’ dedi.
Bakan PAKDEMIRLI, Şûra’nın 18 Kasım’daki açılış
töreninde yaptığı konuşmada bir sonraki Tarım
Orman Şûra’sının tarihinin belirlenmesi teklifinde
bulunmuştu. Bu teklife gelen yanıtı da açıkladı
Pakdemirli, ‘’Bir sonraki Şûra’nın tarihi, komisyon
tarafından, “2024” yılı olarak tavsiye edilmiştir’’ dedi.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr
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TÜRKIYE’NIN TESCILLI TEK KIVISI
ORDU KIVISI HASAT ŞENLIĞI DÜZENLENDI

“Kivi yetiştiriciliği, ürün çeşitlendirme konusunda
İl Müdürlüğü olarak üzerinde önemle durduğumuz
konuların başında gelmektedir” diyerek sözlerine devam
eden İl Müdürümüz; “Kivi bundan tam 25 yıl önce meslek
büyüklerimizin yoğun gayretleri ile ilimizde yetiştirilmeye
başlanmıştır. O zamanlar oldukça küçük alanlarda yetiştirilen
kivi de bugün bu küçük alanların yerini daha büyük
modern kivi bahçeleri almıştır. Özellikle sahil kesiminde
yer alan bahçelerimiz üreticilerimize ciddi manada gelir
sağlamaktadır. Çünkü kivi birim alan getirisi yüksek olan
aynı zamanda pazar problemi olmayan bir üründür. Hali
hazırda şu an mevcut kivi bahçelerimizin tam olarak verim
çağına gelmesi durumunda yaklaşık 10 bin ton yıllık ürün
elde etmemiz mümkündür. Elimizde en az mevcut üretim
alanlarımız kadar daha kivi yetiştiriciliğine uygun alanlarımız
bulunmakta olup, bu alanlarında üretime kazandırılmasına
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle ilk tesis
masrafları yüksek olan kivi yetiştiriciliğinde üreticilerimize
bu yönde desteklemeler yapılmakta ve kivi üretiminin
arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Üretimi artırmaya yönelik yapılan çalışmaların yanında
bu 25 yıllık süreçte “Ordu Kivisi”nin tanıtımına yönelik
şenlikler, toplantılar vs. etkinlikler düzenlenmiş ve son
olarak Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda başlatmış
olduğumuz çalışma ile “Ordu Kivisi”nin coğrafi işaret
tescili yapılarak markalaşması sağlanmıştır. Ordu’da kivi
yetiştiriciliğinin ilk gününden bugüne kadar kivi üretiminin
geliştirilmesi noktasında çalışan, emek veren kim varsa
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yine ilimizde tarımsal
üretimin artırılması noktasında uygulanan projelere
sağlamış oldukları katkılardan dolayı Sayın Valimize ve
Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve üreticilerimiz

ordu.tarimorman.gov.tr

adına teşekkür ediyorum. Hasat şenliğimiz hayırlı olsun.
Üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyor,
saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın ardından nitelikli tarım,
teknoloji ve turizmi kullanarak Ordu’yu dünyanın sayılı
şehirlerinden biri yapacağını dile getiren Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi GÜLER, “Şükürler
olsun ki böyle güzel bir toprağa, bereketli bir iklime ve
çalışkan bir halkı sahibiz. Burada bize artık çalışmak
düşüyor. Bu topraklar öyle topraklar ki ne diksen büyüyor.
Bu topraklara bizim de layık olmamız lazım. Bunun için
gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Göreve
başladığım günden bu yana tarım projelerine çok önem
veriyorum. Doğduğunuz yerde doymazsanız, gurbet
türkülerini söylemekten kendinizi alamazsınız. Nitelikli
tarım, teknoloji ve turizmi kullanarak Ordu’muzu dünyanın
sayılı şehirlerinden biri yapmak için çalışıyoruz. Fındıkta
dünya şampiyonuyuz. Bundan sonra diğer ürünlerimiz ile
de bu başarıyı sürdüreceğiz. Marka olan kivimizin sadece
Ordu’da değil tüm dünyada yayılması için uğraşıyoruz. Tüm
kurumlarımız ile birlikte bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Birlik ve beraberlik ile Ordu’muza yeni zenginlikler
kazandıracağız” diyerek sözlerine son verdi.
Programda Ordu’nun topraklarının değerlendirilmesi
gerektiğine vurgu yapan Ordu Valisi Seddar YAVUZ, fındıkta
ve yetiştirilen diğer bütün ürünlerde verimi arttırmak adına
çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, “Yaklaşık 220 bin
ton civarında fındık üretiyoruz ama fındık bahçelerinde
verimimiz 80-85 kilogram civarlarında. Dolayısıyla bu
üretim miktarıyla verim ile dünya ile yarışmamız rekabet
etmemiz mümkün değil birinci husus bu. Diğer taraftan
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fındık üretimi artmazken çok fazla fındığa talepte her geçen
gün artıyor. Çünkü fındık daha çok alanda kullanılmaya
devam ediyor dolayısıyla buda önümüzdeki yıllarda fındık
fiyatını ve fındığa talebi daha çok artıracak. Bu anlamda biz
Tarım İl Müdürümüze verdiğimiz talimatla birim alanda
verimi yükseltecek çalışmalar yapıyoruz. Özellikle modern
tarım tekniklerinin kullanılmasını, budama ve gübreleme
dahil olmak üzere yaptığımız çalışmalara devam ediyor,
oluşturmuş olduğumuz timler ile örnek bahçelerimizin
sayısını arttırıyoruz. “ dedi.
Vali Seddar YAVUZ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün,
Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na
sunduğu proje ile bu sene 100 dekarlık kivi bahçesinin
kurulmuş olacağını belirterek, “Yine vatandaşlarımız kendi
istekleri doğrultuda 100 dönüm civarında kivi bahçesi
kuracaklar. Bu sene 200 dönüm civarında kivi bahçesi,
Ordu’ya kazandırılmış olacak. Kivinin özelliği, raf ömrü
uzun olması. Tarımdaki en önemli sorun ise depolama
yani raf sorunu. Raf ömrü olmayan ürünlerden çok para
kazanmak mümkün değil, çünkü satmak ve kullanmak
zorundasınız. Dolayısıyla bizim stratejik alanlara yatırım
yapmamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Konuşmalardan sonra şenlik kapsamında düzenlenen
yarışmalarda dereceye giren yarışmacılarımıza Vali Seddar
YAVUZ ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet
Hilmi GÜLER tarafından ödülleri verilmiştir.
Şenlik, yarışmaya katılan pastalardan ve kivi
bahçelerinden getirilen kivilerden oluşan stantların
gezilmesi ve temsili hasadın ardından yapılan ikramla son
bulmuştur.

evimiz mutfağımız bitkiler

gülmece
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KESME MUHALLEBİ

SOĞANLI BÖREK
Malzemesi : 1 su bardağı süt, 2 su
bardağı su, Yarım paket yaş maya, 1
yemek kaşığı şeker, 2 çay kaşığı tuz,
Yaklaşık 6 su bardağı un, 1 çay bardağı
sıvı yağ, Soğanlı iç için; 4-5 adet orta
büyüklükte kuru soğan, 1 çay bardağı
sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı biber salçası, bir
tatlı kaşığı pul biber, Üzerine sürmek
için; bir tatlı kaşığı tereyağı

Malzemesi:• 1 litresüt,
9 yemek kaşığı
irmik, 9 yemek kaşığı toz
şeker, 1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi, 1
yemek kaşığı tereyağı,
2 yemek kaşığı kakao,
Üzeri için: 1 adet çikolata
sosu

ayırıp, tabak büyüklüğünde açıyoruz.
İçine soğanlı harcımızdan bir yemek
kaşığı kadar koyup iyice yayalım, yarım
ay şeklinde kapatıyoruz. Yapışmaz
tavamızda, ikişer, ikişer pişiriyoruz.
Pişen böreklerimizin üzerine biraz
tereyağ sürüp servis yapabilirsiniz.

Yapılışı

4 Soğanlı
Börek
4 Kesme
Muhallebi

Yapılışı

Genişçe bir kabın içerisine ılıktan
biraz daha sıcak olan, su ve sütü, şekeri,
mayayı karıştırıp eritelim. Bir kaşık
yardımıyla unu ilave edip karıştıralım,
tuzunu atalım, sıvı yağı da ilave edip
hamurumuzu toparlayalım, üzerine
bezi örtüp yarım saat dinlendirelim. Bu
arada soğanlarımızı soyup, yarım ay
şeklinde doğrayıp, bir çay bardağı sıvı
yağ ile kavuralım, çok öldürmeyelim,
salça ve biberi ekliyoruz. Mayalanan
hamurumuzu unladığımız tezgaha
alıyoruz, portakal kadar, bezelere

1.Süt, şeker ve irmiği bir tencereye alın ve sürekli bir şekilde
karıştırarak pişirin. 2.Karışım fokur fokur kaynamaya başladığında
ve boza gibi bir kıvam aldığında, içerisine limon kabuğu rendesini
ve tereyağını ekleyip karıştırın. Tereyağı eriyince altını kapatın. 3.
Baton bir kek kalıbının içerisini streç filmle kaplayın ve pişirdiğiniz
muhallebinin yarısını kalıbın içine dökün. 4.Diğer yarısına kakaoyu ilave edin, iyice karıştırın ve diğer muhallebinin üstüne yayın.
5. Kalıbın içerisindeki muhallebi oda ısısına geldiğinde, buzdolabına kaldırın ve minimum 1 saat dinlendirdikten sonra kalıbı bir
servis tabağına ters çevirin. 6. Streç filmi üstünden kaldırın, çikolata sosla süsleyerek servis edin. Afiyet olsun.

- Geçen yıl elmaydı biraz da

gülelim...

Sa

- Biz niye böyle tartışıyoruz.
Çay ocağı işleticisi Temel’i çağırıp ona soralım.
Sorarlar: Temel efendi, karakolun arkasındaki şu görünen ağaç ne
ağacıdır?

&ğlık

r

e
Bitkil

Trabzon’a bağlı ilçelerden birinin adliyesinde iki hakim tartışıyorlardı. Karakolun arkasındaki büyük ağaç kiraz mıdır, yoksa armut
mudur? Bir karar veremeyince hakimlerden biri;

KEÇİ BOYNUZU

Temel, az önce çay servisi yaparken kulak ucuyla tanık olduğu
tartışmada taraf olmamak ve hakimleri birbirine düşürmemek için
en politik yanıtını verir:

-Bir Öğretmenimizin Anısı-

-Valla hakim beylerim, hau görünen ağaç geçen yıl elma ağacıydı.

2000 yılının aralık ayıydı. Üniversite’den yeni mezun
olmuştum. Bir devlet okulunda heyecanla derslere giriyordum. Sınıflardan birinde, şartlı cümleleri anlatırken
tahtaya İngilizce bir cümle yazdım.
“Evet çocuklar, tahtada ‘Eğer çok zengin olsaydım anneme… alırdım.’ yazıyor. Cümledeki boşluğu, hayal gücünüzü de kullanarak doldurun. Anlaşıldı mı?” dedim.
Anlaşılmış olmalı ki herkes sessiz bir şekilde dağıttığım
küçük kâğıtları aldı ve gözlerini tavana dikip düşünmeye
başladı. Beş dakika sonra sınıfı dolaşıp kâğıtları topladım
ve tek tek okudum. Uzay gemisi, Ferrari, Miami’de yazlık,
Maldivler’de ada…
Ben okuyorum, sınıf gülüyordu. Son kâğıdı içimden
okudum. “If I were rich, I would buy flowers for my mom.”
Cümlenin sahibi, o sene sınıfa yeni gelen çelimsiz, içine kapanık bir çocuktu. “Aramızda çok duygusal bir arkadaşımız var!” dedim. “Selim, kalk bakalım. Ne yazdığını
arkadaşlarına söyleyebilir misin?” “Çiçek alırım, yazdım
öğretmenim.”
Sınıfta hafif bir kahkaha koptu. “Ben çok zengin olduğunuzu düşünün, hayal gücünüzü kullanın demiştim.
Buna rağmen çiçek alırım yazdığına göre önemli bir
sebebin olmalı” dedim. Bir süre sessizce bekledi, sonra
ayağa kalkıp “Aklıma başka bir şey gelmedi öğretmenim”
dedi usulca. Yüzünde Mona Lisa tablosunu andıran gülmekle ağlamak arası garip bir ifade vardı. “Oğlum, dalga
mı geçiyorsun?” dedim sertçe. “Aklınıza bir şey gelmesi

için illa not mu vermemiz gerekiyor?”
Hiç cevap vermedi. Kâğıtları geri dağıttım. Sınıf, çalan
zille birlikte kovanı kurcalanmış arı sürüsü gibi bahçeye
aktı. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu.
Ertesi sabah okula geldiğimde Selim’in babasını lobide beni beklerken buldum. Önündeki sehpada bir gün
önce sınıfta dağıttığım buruşuk kâğıt parçası duruyordu. Oturup biraz konuştuk. Kısa bir görüşmeden sonra
ayrıldı. Zorlukla zümre odasına doğru yürüdüm. Başım
dönüyordu. Hıçkırığa benzer garip bir şey diyaframdan
gırtlağıma kadar tırmanmış, patlamaya hazır bekliyordu.
2000 yılının aralık ayıydı ve ben, kâğıttaki küçük boşluğu çiçekle dolduran Selim’in, hayatındaki en büyük boşluğu da çiçekle doldurmaya çalıştığını öğrendim.
Üç ay önce bir trafik kazasında annesini kaybettiğini ve
o günden beri, babasıyla hiç aksatmadan her cuma günü
annesinin mezarını ziyaret edip mezarlığa çiçek diktiklerini…
Önceki gece babası duymasın diye yüzünü yastığa
gömerek sabaha kadar hıçkırdığını…
Ve üniversiteden alınan diplomayla öğretmen olunamayacağını…
Hepsini, hayatımın o en serin aralık sabahında öğrendim.”
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Keçiboynuzu, hemen her aktarda karşımıza çıkan, tatlıların bile içine dahil olabilen efsane bir lezzet. Kendisi baklagiller ailesinin bir üyesi olmasıyla
şaşırtıyor, tarihinin 4 bin yıl öncesine dayandığı
söyleniyor. Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde kolayca yetişir.
Faydaları
Keçiboynuzunun içinde bol bol mineral ve vitamin bulunuyor.
• Solunum yolu enfeksiyonlarının çabucak iyileşmesine destek oluyor.
• Kemiklerin güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. İleri yaşlarda görülen kemik erimelerinin de
en az hasarla atlatılmasına destek oluyor.
• Kolesterolü düşürmede de önemli etkileri olduğu biliniyor.
• Bu özelliğiyle çeşitli kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.
• Antioksidan özellikler gösterdiğinden hem
cildi hem de organlarımızı temizliyor, daha ışıl ışıl
ve sağlıklı bir bünyeye sahip olmamıza yardımcı
oluyor.
Keçiboynuzu biraz sert bir bitki olsa da kuruyemişçilerde ve aktarlarda bulabileceğiniz halini tek
başına yiyenler bulunuyor ancak bu, dişlere zarar
verebileceğinden dileyenler keçiboynuzunu toz
haline getirip ya da toz halinde satın alıp tatlı yapımında kullanabiliyor. Keçiboynuzu, çay olarak da
tüketiliyor.

ordu.tarimorman.gov.tr
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20 GÜNDE 400 ADET ÖRNEK FINDIK BAHÇESI OLUŞTURDUK
Ordu Valiliğimiz himayesinde İl-İlçe Müdürlüklerimiz
ve Ziraat Odalarımız tarafından uygulanan “Fındıkta Örnek
Uygulama Timleri Sahada Projesi” kapsamında 20 günde
400 adet örnek fındık bahçesi oluşturuldu. Başarılı şekilde
devam eden proje ile birlikte ilimizin ana ürünü olan
fındıkta verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.
Proje hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “İlimizin en önemli tarımsal ürünü fındık
olup, ilimiz de 125 bini aşkın üreticimiz tarafından fındık
tarımı yapılmaktadır. Dünya fındık üretiminin % 25’i,
Ülkemiz fındık üretiminin ise yaklaşık %35’i sadece ilimiz
üreticileri tarafından karşılanmaktadır. İlimiz için bu kadar
önemli olan fındıkta, doğru uygulamaları yaygınlaştırarak
verim ve kaliteyi artırmak, dolayısı ile üreticilerimizin fındık
üretiminden daha fazla gelir elde edebilmelerini sağlamak
amacıyla Ordu Valiliğimizin desteğiyle İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü olarak “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada
Projesi” ni uygulamaya koyduk. Proje kapsamında İl-İlçe
Müdürlüklerimizde ve Ziraat Odalarımızda görevli teknik

personeller ile oluşturduğumuz timler vasıtasıyla ilimiz
genelinde 670 mahallede toplam 2 bin 10 adet örnek fındık
bahçesi oluşturmayı planlıyoruz. Bahçelerin budanmasında
ve bakım işlemlerinde kullanılan alet ve ekipmanlar
Valiliğimize bağlı YİKOB tarafından karşılanmıştır” dedi.

İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde özveriyle çalışan
tüm teknik personele teşekkür ediyorum. Sektörde bulunan
tüm paydaşlarımızla uyumlu ve birlikte çalışarak ilimizde
fındıkta verim ve kaliteyi artıracağız” ifadelerini kullandı.

Örnek bahçe uygulama timlerimiz tarafından 20 günde
400 adet örnek fındık bahçesi oluşturulduğunu vurgulayan
İl Müdürümüz; “Proje kapsamında oluşturulan timlerimiz
Kasım ayı itibariyle sahaya inerek ilimiz genelinde yoğun bir
şekilde budama işlemlerine başladılar. Bu süreçte timlerimiz
20 günde 400 adet örnek fındık bahçesi oluşturdu. Proje ile
birlikte hedefimiz olan 2 bin 10 adet örnek bahçeyi 2020 yılı
Mayıs ayına kadar oluşturmayı planlıyoruz. Oluşturduğumuz
örnek bahçeler üreticilerimize örnek olacak böylelikle fındık
üretiminde geleneksel uygulamaların yerine tekniğine
uygun üretim yapılacak ve yanlış budama ile verimden
düşmüş fındık bahçeleri yeniden verimli hale getirilecek.
Projemizi yakından takip eden ve destek veren Valimiz
Sayın Seddar YAVUZ başta olmak üzere Ziraat Odalarımıza,

ÜRÜN BAZLI GIDA DENETIM SEFERBERLIĞI KAPSAMINDA
6 GÜNDE 778 ADET EŞ ZAMANLI DENETIM GERÇEKLEŞTIRILDI
birlikte ilimizde de 25 Kasım tarihinde et ve et ürünleri
üreten işyerleri, 26 Kasım tarihinde süt ve süt ürünleri
üreten işyerleri, 27 Kasım tarihinde ekmek ve ekmek
çeşitleri ile unlu mamul üreten işyerleri, 28 Kasım tarihinde
kasap, şarküteri ile bakkal, market, büfe vb. işyerleri, 29
Kasım tarihinde okul kantinleri ve yemekhaneleri, 30 Kasım
tarihinde lokanta, restoran, dönerci, fast-food vb. toplu
tüketim yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir”
dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca geçtiğimiz hafta
Ülkemiz genelinde başlatılan “Ürün Bazlı” gıda denetim
seferberliği kapsamında İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli
gıda kontrol ekipleri tarafından 6 günde 778 adet eş zamanlı
denetim gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “Bilindiği üzere gıda zincirinin tüm
aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir
gıda arzının sağlanması Bakanlığımızın sorumluluğundadır.
Bu kapsamda denetimlerin etkinliğinin daha da artırılması
amacıyla Bakanlığımız tarafından 25-30 Kasım 2019
tarihleri arasında ülkemiz genelinde “Ürün Bazlı” gıda
denetim seferberliği başlatmıştır. Denetim seferberliği ile

İlimiz genelinde eş zamanlı olarak 6 günde 778 adet
denetim gerçekleştirildiğini vurgulayan İl Müdürümüz;
“Bakanlığımız tarafından başlatılan “Ürün Bazlı” denetim
seferberliği ile birlikte ilimizde de yoğun bir çalışma başlatılmış
ve İlimiz de görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin
denetime çıkmaları planlanmıştır. Bu kapsamda İl/İlçe
Müdürlüklerimizde görevli tüm gıda kontrol ekipleri
tarafından belirlenen sektörlerde eş zamanlı olarak 6 günde
778 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda
2019 yılında toplam 12 bin 449 adet denetim yapılmış
olup 81 adet işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. İl
Müdürlüğü olarak halk sağlığını korumak amacıyla gıda
işletmelerine yönelik denetimlerimiz bundan önce olduğu
gibi bundan sonra da büyük bir titizlik ve hassasiyetle
devam edecektir. Ancak, gıda denetimlerinin amacına
ulaşabilmesi için tüketicilerimizin de bilinçli olmaları çok
önemlidir. Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi
tüketicinin ve tüketici örgütlerinin denetimlere katılmaları,
katkı sağlamaları ile mümkündür. En iyi denetçi tüketicinin

kendisidir. Çünkü tüketicinin her hangi bir olumsuzlukla
karşılaştığında 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 tüketicilerimiz
“ Alo 174 Gıda Hattı”nı arayarak ihbarda bulunabilmektedir.
6 gün boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin denetim
gerçekleştiren İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda
kontrol ekiplerine ayrıca teşekkür ediyor, başarılarının
devamını diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

“YERLI YERINDE TAFLAN PROJESI”NIN 2. TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI

Tarım ve Orman Bakanlığımız, ABC Deterjan Firması ve
Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği işbirliğinde
Perşembe ilçemizde uyguladığımız “Yerli Yerinde Taflan
Projesi”nin 2. Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Proje ile birlikte Perşembe ilçemizde yerlere dökülerek
ziyan olan ve çürümeye terk edilen başta taflan olmak üzere
pek çok meyvenin işlenerek ekonomiye kazandırılması
amaçlanıyor. Bu sayede yılda 20 tonu taflan olmak üzere
toplam 400 ton meyve değerlendirilmiş olacak. 2020
hedefi 400 ton olarak belirlenen tesis 2021 yılında 500 ton,
2025 yılında ise 1.000 ton meyve değerlendirme hedefiyle
yola çıkıyor.
Proje hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “Bakanlığımızdan geçtiğimiz yıl yerlere
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dökülerek ziyan olan ve çürümeye terk edilen meyvelerin
işlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla ilimizde bir
kurutma tesisi yapılması konusunda talepte bulunduk.
Bu talebimizle ilgili Bakanlığımızla yapmış olduğumuz
görüşmeler esnasında ABC Deterjan’ın da böyle bir iş
birliği talebi ile Bakanlığımıza ulaştığını duyunca iyi olacak
hastanın doktor ayağına geldi diye düşündük ve derhal
çalışmalara başladık. Fizibilite çalışmalarını sunduk, ABC
Deterjan ile tanıştık. Arazi bulma konusu biraz zaman aldı.
Arazimizi bulduktan sonra STK iş birliği ile Perşembe Sakin
Şehir Üretici Kadınlar Derneği ile temel atma ve hafriyat
çalışmalarını yürüttük. Tesis binamız tamamlandı. Makine
ve ekipmanlarımızın da büyük bir kısmı tamamlanma
aşamasına. Yetiştirilen taflanlar ve ayrıca tüm bölgeden
toplanan taflanlar ile diğer meyveler arazi içinde yeni
kurulan tesiste işlemden geçirilerek dayanıklı hale
getirilecek. Bu güne kadar yöre halkı tarafından çok az bir
kısmı taze olarak tüketilen büyük bir kısmı da maalesef
değerlendirilemeyerek çürümeye terk edilen taflan
meyveleri bu sayede değerlendirilmiş olacaktır. Aynı
şekilde taflan gibi ziyan olan diğer meyvelerde bu tesiste
değerlendirilecek ve ekonomiye kazandırılacak. Bu sayede
yılda en az 20 tonu taflan olmak üzere 400 ton meyve
değerlendirilmiş olacaktır. Proje ile ilk etapta toplam 50
kadın için gelir sağlama olanağı yaratılacak, bu sayı zamanla
artacaktır“ dedi.
Perşembe Üretici Kadınlar Derneği (PERÜKDER) Başkanı
Elif Saka “Karayemiş olarak da bilinen bazılarının da Laz
Kirazı olarak adlandırdığı taflan Karadeniz’imizin çok
önemli bir meyve türüdür. Bölgemizde yerel halkımızın çok
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fazla tükettiği bir meyve olmakla birlikte insanların sadece
ihtiyaçları kadarını kullandığı bunun dışında kalan taflanların
ise dalda çürümeye bırakıldığını görüyoruz. Bunun önüne
geçmek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ABC
Deterjan ile yoğun bir çalışma dönemine girdik. Binamızı
tamamladık, meyve değerlendirilebilecek hale getirdik.
Ayrıca tesiste Perşembe bölgesinde yetiştirilip fakat katma
değerli ürünler haline getiremediğimiz pek çok meyve de
bu sayede kurutularak değerlendirilmiş olacak. Böylece
hem bölgemizde ki meyveler ziyan olmamış olacak hem de
daha fazla kadının bu alanda yer alması sağlanmış olacak.
Bizim tesisimize gelen bir meyvenin sıfır atıkla mamul
haline getirilmesi hedeflenmektedir. Yani kurutmaya
değerli görmediğimiz meyvelerimizi de reçel, pekmez,
pestil ve turşu gibi ürünler haline getirmeyi hedefliyoruz”
ifadelerini kullandı.
ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer ise
yaptığı konuşmada “Yerli Yerinde” projesi kapsamında
ilk yıl Osmaniye’deki safran çalışmamızı bu yıl Ordu’da
taflan ile devam ettiriyoruz. Projelere başlamak güzel
ancak devamlı ve sürdürülebilir hale getirmek çok daha
güzel. Sürdürülebilirliği sağlamak içinde Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın kapısını çaldık. Hem kadının emeğini
değerlendirip istihdama katkı sunmak hem de bölgesel
kalkınmaya destek vermek markamız için gurur verici bir
şey. Bu yıl da 50 kadına ilave gelir sağlamak bizim için çok
kıymetli. Önümüzdeki yıl başka bir bölgede başka bir tıbbi
ve aromatik bitki ile karşınızda olacağız” diyerek sözlerini
tamamladı.

