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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
“Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisidir 
ve dünyadaki üretimin %70’ten fazlasını 
sağlamaktadır. 2018’de, bu ürünün %85’i ihraç 
edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde 
edildi. Fındık ve ürünlerini 100’den fazla ülkeye 
ihraç ediyoruz. Bu yüzden, sektördeki liderlik 
pozisyonumuzu korumak için üretkenliği ve 
kaliteyi arttırma bağlamında stratejiler ve hedefler 
belirliyoruz. Birincil hedefimiz, fındık üretimini orta 
vadede 1 milyon ton ortalamaya yükseltmektir. 
Bu hedefe ulaşmak için, ilk olarak yeni fındık 
bahçeleri, özellikle bozulmuş orman alanlarına 
kurulacaktır. devamı 8’de

KÖŞE YAZISI

Bu şehirde yaklaşık iki yıldır valilik yapıyorum ve ka-

tıldığım hemen her toplantıda fındık konuşuluyor.  Bu da 

gösteriyor ki Ordu için tarım, tarımda da fındık vazge-

çilmezimizdir. Fındığın geleceğini ve yaşanan sorunları 

tüm boyutlarıyla tartışmak için yakın zamanda İlimizde 

“Ulusal Fındık Çalıştayı” gerçekleştirdik. Tarım ve Orman 

Bakanımızla birlikte, akademisyenler, uzmanlar, sivil top-

lum kuruluş temsilcileri ve sektörde yer alan diğer tüm 

taraf  temsilcilerini 3 gün süreyle ilimizde ağırlamaktan 

büyük bir keyif ve onur duyduk. Toplantı sonuçları bir 

rapora bağlandı ve ben bu rapor neticesinde fındığın 

geleceği ile ilgili çok önemli kararlar alınacağını ve çok 

daha güzel işler yapılacağını düşünüyorum.

devamı 2’de devamı 8’de

BAFRA TİPİ KOYUNLAR 
SAHİPLERİNE TESLİM 

EDİLDİ

Ülkemizin sürekli artan kırmızı et ihtiyacına karşı hayvan 
varlığımızı ve kırmızı et üretimimizi arttırmak, modern 
hayvancılık uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak, 
hayvancılık sektöründe sürekliliğin sağlanması amacıyla 
yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek ve kırsaldan 
kente göçün önüne geçmek amacıyla Ordu Büyükşehir 
Belediyesi ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
işbirliği ile “Ordu İlinde Koyunculuğun Geliştirilmesi 
Projesi” hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında Bafra tipi 
300 koyun ve 30 koçun dağıtımı düzenlenen törenle 
gerçekleştirilmiştir.

Altınordu İlçemizde  düzenlenen koyun dağıtım törenine 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.M.Hilmi GÜLER, İl 
Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ, kurum amirleri ve 
yetiştiricilerimiz katılmıştır.

devamı 8’de

KARADENİZ ARI 
GENOTİPİNİN VERİM VE 

VARROA PARAZİTİNE 
DİRENCİ YÖNÜNDEN 

ISLAHI PROJESİ 
UYGULAMA SAHASINDA 
İNCELEMELER YAPILDI

İl Müdürlüğümüz, Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü ve Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından ortaklaşa 

hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce uygun 

görülerek desteklenen “Karadeniz Arı Genotipinin Verim 

ve Varroa Parazitine Direnci Yönünden Islahı Projesi” 

uygulama alanları İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, Arıcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Feyzullah KONAK, Ordu İli 

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın ÇİFÇİ ve proje ortağı 

kurumların teknik personellerinin katılımıyla ziyaret 

edilerek incelemelerde bulunuldu.

devamı 7’de

İlimiz için önemli bir tarımsal faaliyet alanı olan ve aynı 
zamanda küçük alanlardan yüksek gelir sağlayan örtü altı 
yetiştiriciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen 
“Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” 
kapsamında fide dağıtım töreni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz kampüsünde 
gerçekleştirilen fide dağıtım törenine Vali Seddar YAVUZ, 
AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel YEDİYILDIZ, Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi GÜLER, 
Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa HİTALOĞLU, 
İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ ve üreticiler 
katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman 
Müdürümüz Kemal YILMAZ; İlimiz bir tarım kenti 
olup tarım alanlarının büyük bir kısmında fındık tarımı 
yapılmaktadır. 

Tabi biz İl Müdürlüğü olarak bir yandan ana 
ürünümüz olan fındıkta verim ve kaliteyi arttırmaya 
yönelik çalışmalar yaparken bir yandan da parsel ölçüleri 
oldukça küçük olan tarım alanlarımızda en yüksek 
getiriyi elde etmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. 
Bugün de burada ilimizde örtü altı sebze yetiştiriciliğini 
geliştirmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
tarafından hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 
uygun görülerek desteklenen proje kapsamında fide 
dağıtımı gerçekleştirmekteyiz. Şunu belirtmek isterim 
ki biz tarım teşkilatı olarak çok şanslıyız. Çünkü Sayın 
Valimiz göreve başladığı ilk günden itibaren her türlü 
çalışmamızda bizlere destek verdi, omuz verdi. Gerek 
talimatlarıyla olsun, gerek yol göstericiliğiyle olsun bizleri 
hep cesaretlendirdi.  Büyükşehir Belediye Başkanımız da 
aynı şekilde aday olduğu ilk günden beri tarıma önem 
verdiğini, üretecinin yanında olacağını her türlü ortamda 
dile getirdi ve üretici dostu olduğunu göreve başlar 
başlamaz onayladığı 4 projemiz ile bir kez daha gösterdi.

ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNE BÜYÜK DESTEK

“Orta Vadede Hedefimiz 
1 Milyon Ton Fındık 

Üretimi”

Seddar YAVUZ
Ordu Valisi
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1’den devam

KÖŞE YAZISI

 Karadeniz bölgesi ve coğ-
rafyası oldukça zordur. Bu bölgedeki 
insanlar o kadar çalışkan ve fedakâr 
ki, insanların dolaşamayacağı yerle-
re fındık fidanları dikmişler ve ora-
larda fındık topluyor ve hasat ediyor. 
Bu Karadeniz insanının çalışkanlığını 
gösteren en önemli husustur. Do-
layısıyla Karadeniz insanının bu ya-
şadığı zorluğu gördüğünüzde ger-
çekten neden bu kadar çok fındığın 
tartışıldığını, neden bir hayat tarzı 
olduğunu daha iyi anlamış ve kavra-
mış oluyoruz. Ancak Karadeniz’in bir 
gerçeği daha vardır ki o da kırsaldan 
kente sürekli bir göçün var olması-
dır. Bunun birçok sebebi mevcuttur. 
İnsanların daha iyi yaşam koşulları-
nın peşinde koşması, eğitim ve sağ-
lık gibi hizmetlere daha yakın olma 
arzusu gibi birçok husus var. Ama 
en önemli sebebi ekonomiktir. Yani 
insanın doğduğu yerde doyamama-
sıdır. 

Ordu özelinde de çok ciddi göç 
vermiş bir şehir durumundayız. 
Miras hukuku sebebiyle arazilerin 
sürekli bölünmesi, çiftçi başına dü-
şen arazi varlığının azlığı, İlimizde-
ki tarım parsellerinin çok sayıda ve 
küçük olması, iklimsel ve coğrafik 
nedenlerle tek ürüne bağlılık gibi 
nedenlerle üreticilerimizin bir çoğu 
geçim sıkıntısı yaşamakta ve kır-
saldan kente göç etmek zorunda 
kalmaktadır. Bunu önlemek için bu 
şehri geliştirmek, kalkındırmak ve 
büyütmek mecburiyetindeyiz. Bunu 
yapabilmemiz için de her sektörde 
yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. 
Kalkınmayı top yekûn düşünmeliyiz. 
Bir taraftan sanayi ve turizm alanın-
da gelişmeyi sağlayacak çalışmalar 
yaparken, diğer taraftan da tarımda 
gelişimi ve dönüşümü sağlamalı-
yız.  

İlimizin tarımında en önemli 
ürün dediğimiz  fındıkta maalesef 
birim alandan elde edilen verim ko-
nusunda istediğimiz noktada değiliz. 
Fındık bahçelerimizle yeteri kadar il-
gilenemiyor ve bakım yapamıyoruz. 
Bunun sonucunda da istediğimiz 
geliri elde edemiyoruz. Dünya’da 
yeni fındık alanları oluşmaya başlı-
yor ve yeni fındık dikim alanları hız-
la gelişiyor. Onlar birim alandan en 
yüksek verimi alırken, biz birim alan-
dan daha düşük verim alıyoruz. Eğer 
biz birim alandan en yüksek verimi 

alabilecek yeni bir yaklaşımı ortaya 
koyamazsak, korkarım ki uzun va-
dede rekabet gücümüzü koruya-
mayız. Rekabet gücünün korunması 
için öncelikle süratle gençleştirme 
çalışmalarını yapmalıyız. Budama 
ve gübreleme gibi bakım konuların-
da istediğimiz noktalara gelmeliyiz. 
Özellikle derelerimizin çokluğundan 
da istifade ederek, tarımda sulamayı 
daha fazla yaygınlaştırmamız ge-
rekiyor. Diğer taraftan iyi tarım ve 
organik tarım yapılan alanlarımızı 
artırmalıyız. Bütün bunları hep bir 
arada gerçekleştirebildiğimiz tak-
dirde inanıyorum ki, fındıktan elde 
edeceğimiz gelir çok daha fazla ola-
caktır.  

Göreve başladığımızdan itibaren 
fındıkta verimi artırmaya yönelik 
birtakım projeleri İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleş-
tirdik. Çok güzel çalışmalar yaptık. 
Bundan sonra da gerek Bakanlık 
bütçesinden, gerekse Valiliğimiz ve 
diğer yerel kaynaklardan yararla-
narak fındıkta istediğimiz noktaya 
gelmek için işbirliği içerisinde dur-
maksızın çalışmaya devam edece-
ğiz. Bunları yaparken bir taraftan da 
ilimizin bir gerçeği olan tek ürüne 
bağımlılığın dezavantajlarını mini-
mum seviyelere indirmek için ürün 
çeşitliliğine daha fazla ağırlık ver-
meli, özellikle minimum alandan 
maksimum gelir getirecek ürünlere 
yönelmeliyiz. Bu alanda da son yıl-
larda çok güzel proje ve çalışmalar 
yapıldığını görmek bizleri mutlu edi-
yor. Bunlara yenilerini eklemek için 
çalışıyoruz.  

Tarımsal üretimde çok önemse-
diğim konulardan birisi de Coğrafi 
İşaret Tescilidir. İlimize özgü birçok 
ürünümüz var ancak bunların tes-
cili yapılmamış. Coğrafi tescil ürün-
lerin değerine değer katmakta ve 
ekonomik anlamda büyük bir katkı 
sağlamaktadır. Bu konuda da ilgili 
kurumlarla işbirliği içerisinde çalış-
malarımızı yürütmekteyiz. 

Tarımın her alanında çok daha 
fazla gayretle çalışacak, İlimiz ve 
Ülkemiz Tarımına katkı sağlayacak 
çalışmaları hep birlikte gerçekleşti-
receğiz. 

İlimiz tarımının gelişmesi için 
katkı sağlayan tüm sektör paydaşla-
rına şükranlarımı sunuyorum.

Seddar YAVUZ
Ordu Valisi

TEMMUZ - AĞUSTOS

MAYIS - HAZİRAN
FINDIK:  Genel olarak Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren (İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü’nün ilan ettiği tarihte), hakim çeşitlerin yarıdan fazlası 
mercimek iriliğine geldiği dönemde fındık kurdu ile mücadele yapılır. Bu aylarda 
fındık dalkıran zararlısı ile de mücadele yapılır. Ayrıca, fındık bahçelerindeki 
yabancı otlarla mücadele uygulanır. Azotlu gübrenin ikinci yarısı verilir. 

KİVİ: Bu dönemde kivi çiçekleri açarak tozlaşma gerçekleşir. Bu nedenle kivi 
bahçelerine arı kovanları konulmalıdır. Hava sıcaklıklarına bağlı olarak sulama 
işlemine başlanılır.  Haziran sonunda çiçekler döküldükten sonra tekniğine 
uygun meyve seyreltmesi yapılmalıdır.  

MEYVECİLİK: Meyve ağaçlarında karaleke ve küllemeye karşı ilaçlı mücadele 
yapılır. Karaleke meyvelerde önce siyahımsı lekeler oluşturan, meyvenin 
gelişimine olumsuz etkisi olan, yapraklarda sararma ve erken dökülme, dallarda 
zamanla kurumaya neden olan mantari bir hastalıktır. Külleme ise yaprakların 
alt ve üst kısımlarında bir kül tabakası oluşturarak sürgünleri zayıflatır, kurutur, 
yaprakların fotosentezini engeller, meyvelerin küçük şekilsiz ve kalitesinin 
düşük olmasına neden olur. 

Yine bu aylarda amerikan beyaz kelebeği, elma iç kurdu, yaprak bitleri ve kiraz 
sineğine karşı da mücadele yapılmalıdır. Meyveliklerde zararlı olan tarla faresi, 
çekirge, dana burnu zararlılarına da ilaçlı mücadele uygulanmalıdır.

SIĞIR VE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Yaylalara çıkmadan önce sığır ve 
koyunlarda iç ve dış parazitlere uygun ilaçlama yapılır. Doğumların başlaması 
nedeniyle ahırlarda temiz, bol altlıklı doğum bölümleri ile sıcak, havadar, temiz 
buzağı bölümleri hazırlanmalıdır. Buzağılara doğumdan hemen sonra başlamak 
üzere üç gün ağız sütü içirilmeli, buzağılarda görülebilecek ishal ve zatürre 
hastalıkları ile ineklerde görülebilecek doğum felci ve mastitis hastalıklarına 
karşı tedbirleri alınmalıdır. Kuzulara parazit mücadelesi dışında mineral madde 
ve vitamin takviyesi yapılmalı ve erken kuzu kesimlerinden kaçınılmalıdır. Ahır 
ve barınaklar temizlenir ve dezenfektan maddelerle ilaçlanır. Bakımı yapılarak 
hayvanlar için sağlıklı bir ortam haline getirilir. 

FINDIK:Bu aylarda yaprak numuneleri alınabilir. Ancak yaprak numunesi 
alınacaksa toprak numunesi ile beraber alınmalıdır. Fındık hasadına 
başlanmadan önce fındık bahçelerinde gerekiyorsa ilaçlı mücadele şeklinde 
yabancı ot temizliği yapılması gerekir.  Ağustos ayında hasat zamanı 
saptanırken bahçedeki hakim çeşitlerin hasat olgunluğuna gelip gelmediğine 
bakılır. Hasat mutlaka İl Müdürlüğünün ilan ettiği tarihlere bağlı kalınarak ve 
belirtilen usullerde yapılmalı, hasat ve harman sırasında uygulanması gereken 
kurallara uyulmalıdır. 

KİVİ: Bu dönemde yapraklarda eksiklik belirtileri görüldüğü takdirde haftada 
iki kez olmak üzere sulama yapılır.  Ayrıca, yaz budaması yapılır. Hastalık ve 
zararlı takipleri yapılır, yapraklarda bitki besin elementi noksanlığı semptomları 
takip edilir.

SERACILIK: Budama, gübreleme ve diğer bakım işlerine devam edilir. Bu 
dönemde mildiyö için ilaçlı mücadeleye ve havalandırmaya özen gösterilmeli, 
son ilaçlamayla hasat arasındaki zamana dikkat edilmelidir. Sulama her 
hasadın sonunda yapılmalı ve sulamayı sabahın erken saatlerinde yapmaya 
dikkat edilmelidir. Yaprak biti, kırmızı örümcek, mildiyö, erken yaprak yanıklığı 
ve külleme görülürse bunlar içinde mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, hastalık ve 
zararlılara konukçuluk eden yabancı otlarla da mücadele yapılmalıdır.

ARICILIK: Bu dönemde kovanlarda uçuş aktivitesi ve besin taşıma 
gözlenmelidir. Kovan iç kontrolleri yapılarak koloninin gücü ve besin stoğuna 
bakılmalıdır. Koloniye gelişme fırsatı verilmeli yani petek ve ballık ilavesi 
yapılmalıdır. Bu şekilde kolonide oğul eğilimi engellenir. Kovanların şiddetli yaz 
sıcaklarından korunması gerekir. Hastalık ve zararlılara karşı kovan sürekli takip 
edilmelidir. Ağustos sonu ve Eylül başında bal hasadı yapılmalıdır.
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Ramazan Bayramı münasebetiyle İl Müdürlüğümüzde 
bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Müdürlüğümüz kampüsünde gerçekleştirilen bay-
ramlaşma törenine İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, Gıda 
Kontrol Laboratuvar Müdürü Nizamettin AÇIKBAŞ, İl Müdür 
Yardımcıları Kıvanç GÜNAY, Ersin SOYDAN, Ekrem OĞURLU 
ile Şube Müdürleri, teknik ve idari personellerimiz katılmış-
lardır.

İl Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar hakkında kısa bir 
değerlendirme konuşması yapan İl Müdürümüz Kemal YIL-
MAZ; Bugüne kadar yapılan güzel çalışmalar nedeniyle tüm 
personele teşekkürlerini aktarmıştır. Program bayramlaşma 
ve ikramlarla son bulmuştur.

İl Müdürlüğümüz su ürünleri denetim ekibi tarafından 
İlimiz Akkuş İlçesinde bulunan Tokat ve Samsun İli sınırla-
rındaki Hasan Uğurlu Baraj Gölünde denetim yapıldı.

Denetimlerimiz, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müz, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ayvacık İlçe 
Jandarma Komutanlığı ve Akkuş İlçe Jandarma Komutan-
lığı tarafından 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanun kapsamında 
ortaklaşa ve eş zamanlı olarak su ürünleri kontrol botu ile 
baraj gölü içerisinde ve aynı zamanda baraj kenarında ya-
pılmıştır.

Yapılan denetim neticesinde on adet (yaklaşık binikiyüz 
metre) uzatma ağına el konulmuştur. Ağlardan çıkan can-
lı yayın ve sazan balıkları baraj gölüne bırakılmıştır. Ayrıca 
yöre halkına yasaklarla ilgili bilgi verilmiştir. Yöre halkı ya-
pılan denetimden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.

Konu ile ilgili denetimlerimiz devam edecektir.

İlimiz ve Ülkemizin ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kalite-
li tarım ürünlerine erişilebilirliği sağlamak için Bakanlığımız 
talimat ve programları doğrultusunda denetim faaliyetlerini 
sürdürürken,  diğer taraftan geleceğimizin teminatı çocuk-
larımızın da bilinçli tüketiciler olarak yetişmesini sağlamak 
amacıyla çeşitli eğitimler düzenlemekteyiz.

Bu doğrultuda Korgan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müzce Korgan Yatılı Bölge İlköğretim Okulu öğrencilerine 
Gıda Güvenliği eğitimi verilmiştir.

Güvenilir gıda, gıdanın bilinçli tüketilmesi, sağlıklı bes-
lenme, kişisel temizlik, el yıkama şekli, tüketilen ürünlerin 
etiket bilgileri ve Alo 174 Gıda hattı ile ilgili bilgilerin veril-
diği eğitimde; öğrencilerin evde ve okulda düzenli öğün-
lerle beslenme alışkanlığı kazanmaları ve besin çeşitliliğine 
önem verilmesi gerektiği, “fastfood” türü denilen bol yağlı, 
tuzlu, katkı maddeli, karbonhidratlı besinlerden uzak dur-
maları, gazlı içeceklerden kaçınmaları gerektiği anlatılmış-
tır.

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

Yapılan sunumların ardından öğrencilerin sorularının 
cevaplandırılmasıyla eğitim son bulmuştur.

Tarımda yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi, yeni pro-
jelerin geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağla-
narak, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına 
istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Altınordu Kaymakamı Niyazi ERTEN başkanlığında dü-
zenlenen toplantıya; Altınordu Belediye Başkan Vekili Ahmet 
AKYURT, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) Ordu İl Koordinatörü Ethem GÖZKONAN, Doğu Ka-
radeniz Projesi Bölge Kalkınma Ajansı (DOKA) Ordu  İl Koor-
dinatörü Harun GÖÇER, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki-
sel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nusret ŞAHİN, Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından Uz-
man Osman Buğra DEMİRCİ,  Altınordu İlçe Tarım ve Orman  
Müdürü Abdullah ÖZTÜRK, Altınordu Ziraat Odası Başkanı 
Atakan AKÇA ve Ziraat Mühendisi Hasbi ŞEKER katılmıştır.

Düzenlenen toplantı Altınordu İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürü Abdullah Öztürk’ün; tarım ile ilgili sorunlar ve çözüm 
önerileri ile uygulanan ve uygulamayı hedefledikleri projeler 
hakkında yapmış olduğu bir sunu ile başlamıştır. Daha sonra 
diğer katılımcıların kendi kurum ve kuruluşlarının tarım ile 
ilgili yapacakları ve yapmayı düşündükleri proje sunumları 
ile devam etmiştir. Ardından tüm taraflar Altınordu tarımını 
geliştirmek adına neler yapabilecekleri ile ilgili karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunmuştur.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Altı-
nordu Kaymakamı Niyazi ERTEN; “Toplantının verimli geçti-
ğini, tarımda uygulanan ve uygulanacak olan yeni projelerin 
Ordu Tarımına büyük katkılar sağlayacağını, kurumlar arası 
koordinasyon ve iş birliğinin önemli olduğunu dile getirerek, 
katılım sağlayan herkese teşekkür ve başarı dileklerini ilete-
rek sözlerine son vermiştir.

Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması Tarım ve 
Orman Bakanlığımızın önem verdiği konuların başında 
gelmektedir. Ramazan ayında da gıda denetimlerimiz hız 
kesmeden devam etmiştir. Ramazan ayı içerisinde il gene-
linde toplam 1.556 gıda denetimi gerçekleştirilmiştir. Dene-
timlerde mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla; 
50 adet yurtiçi denetim amaçlı numune alınmıştır. Alınan 
50 numunenin 2 sinin analiz sonucu Türk Gıda Kodeksine 
uygun çıkmamıştır. Gerek analiz sonuçlarına göre gerekse 
denetimde tespit edilen insan sağlığı ve gıda güvenilirliği 
açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklar, genel ve özel 
hijyen kurallarına aykırılıklar ve diğer uygunsuzluklar ne-
deniyle 10 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. İnsan 
sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan 
uygunsuzlukları tespit edilen toplam 49 işletmeye süre 
verilmiştir. Bu gıda işletmeleri süre sonunda tekrar resmi 
kontrole tabi tutularak eksikliklerini gidermeyen işletmeler 
hakkında da idari para cezası uygulanacaktır.

Gıda güvenilirliği çalışmaları, 5996 sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine göre gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketi-

ci sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanma-
sı amacıyla;  ilimizde üretilen, satılan ve toplu tüketime su-
nulan gıda maddelerinin güvenirliliğine yönelik denetimler 
riske dayalı denetim, rutin denetim, Bakanlık/İl Yıllık Prog-
ramı kapsamında numune denetimleri, 174 Alo Gıda hattı 
şikâyet ve ihbar denetimleri ile takip denetimleri şeklinde 
yürütülmektedir. Bunların dışında özel günler, özel dönem-
lerde de denetimler yapılmaktadır. Bu amaçla Ramazan 
ayında denetimlerimiz artırılmıştır. Özellikle toplu tüketim 
işyerleri,  gıda satış işyerleri, pastacılık ürünleri üretim  ve 
satış yerleri, tatlı üretim ve satış yerleri, ekmek-ekmek çe-
şitleri ile pide üretim ve satış yerleri, yoğun alışveriş yapılan 
diğer perakende işletmelerinin denetlenmesine ağırlık ve-
rilmiştir. Akşam ve gece denetimleri de planlanmış ve ger-
çekleştirilmiştir.

Gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, 
satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına 
uygunluğu sağlamak zorundadır. Denetimlerimiz, vatan-
daşlarımızın daha güvenilir gıda erişimini sağlamak ama-
cıyla devam etmektedir. 

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 
BAYRAMLAŞMA PROGRAMI 

DÜZENLENDİ

AKKUŞ İLÇESİ HASAN 
UĞURLU BARAJINDA 

EŞ ZAMANLI DENETİM 
GERÇEKLEŞTİ

KORGANLI 
ÖĞRENCİLERİMİZE GIDA 

GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 
VERİLDİ

ALTINORDU’DA 
KURUMLARARASI 

İSTİŞARE TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

RAMAZANDA 1.556 GIDA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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başsağlığı

Bizden Haberler

geçmiş olsun
 İl Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri 
Şube Müdürlüğümüzde Mühendis olarak görev 
yapan Remzi Bayri tıbbi bir operasyon geçirmiştir.

 Arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar 
diliyoruz.

 İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğümüzde Memur olarak görev yapan 
Sündüz KOÇ’un annesi vefat etmiştir. 

 Merhumeye rahmet, arkadaşımıza ve ailesine 
baş sağlığı diliyoruz.

 Ulubey İlçe Müdürümüz Bilal ÇELİK’in babası 
vefat etmiştir.

 Merhuma  rahmet, Müdürümüze ve ailesine baş 
sağlığı diliyoruz.

hayırlı olsun
 İl Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri 
Şube Müdürlüğümüzde Mühendis olarak görev 
yapan Remzi Bayri’nin oğlu sünnet olmuştur.

 Aileye hayırlı olsun, Beyazıt’ a geçmiş olsun 
diyoruz.

hoşgeldin bebek
 Altınordu İlçe Müdürlüğümüzde Mühendis 
olarak görev yapan Hidayet ve Anıl DEVECİ’nin  kız 
çocukları olmuştur.  

 Damla bebeğe hoşgeldin aileye hayırlı olsun 
diyoruz.

 İkizce İlçe Müdürlüğümüzde Mühendis olarak 
görev yapan Gülbahar EROL ve eşi Ahmet Faruk 
Bey’in kız çocukları olmuştur.  

 Amine Nurşen bebeğe hoşgeldin aileye hayırlı 
olsun diyoruz.

 İkizce İlçe Müdürlüğümüzde Vetereiner Sağlık 
Teknisyeni olarak görev yapan Fevzi AZAKLI ve eşi 
Diğdem Hanım’ın kız çocukları olmuştur.  

 Asya bebeğe hoşgeldin aileye hayırlı olsun 
diyoruz.

Uluslararası Sütçülük Federasyonunun (IDF) 1956 
yılında aldığı kararla bütün üye ülkelerde “Dünya Süt 
Günü” kutlanmaktadır.

Süt Haftası nedeniyle, Altınordu, Perşembe, 
Kumru, Mesudiye ve Ünye İlçelerimizde, İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüklerimizce çeşitli etkinlikler 
düzenlenmiştir.

Düzenlenen etkinler ile öğrencilere besinsel 
açıdan “mükemmel gıda” olarak nitelendirilen sütün 
faydaları anlatılarak süt ve süt tüketiminin önemi 
vurgulanmış, ayrıca güvenilir gıda, gıdanın bilinçli 
tüketilmesi, sağlıklı beslenme, tüketilen ürünlerin 
etiket bilgileri ve Alo 174 Gıda hattı, kişisel temizlik, 
hijyen, ekmek israfı konularında da bilgiler verilmiştir.

Etkinlikler kapsamında Altınordu İlçemizde İlçe 
Kaymakamı Niyazi ERTEN’in de katılımı ile Altınordu 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce sütün 
çiftlikten sofraya yolculuğunu anlatmak, çocukların 
süte ve süt üretimine bakış açılarını değiştirmek 
adına bir grup öğrenci ile birlikte “süt hayvancılığı 
işletmesi” ziyaret edilmiştir. Kumru ilçemizde ise 
süt ve süt ürünlerinin tüketiminin yaygınlaşması ve 
teşvik edilmesi amacıyla “Genç Çiftçi” Projeleriyle 
hibe edilen ineklerden temin edilen sütler ile yapılan 
sütlaçlar teravih namazı sonrası vatandaşlarımıza 
ikram edilmiştir. Perşembe ilçemizde de öğrencilere 
kefir ve yoğurt yapımı uygulamalı olarak gösterilmiştir. 
Mesudiye ilçemizde ise öğrencilere süt ve broşür 
dağıtımı yapılarak sütün insan beslenmesindeki 
önemi anlatılmıştır. İkizce ilçemizde de süt ve 

süt ürünlerinin tüketimini yaygınlaştırmak adına 
ilçede bulunan resmi kurumlar ziyaret edilerek 
süt dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Gölköy ilçemizde 
çeşitli okullarda sütün önemini anlatan sunumlar 
yapılmıştır.

DÜNYA SÜT GÜNÜ 
ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Toprağın önemi, doğal 
kaynakların korunması, 
ülkemizde tarım ve 
hayvancılığın genel durumu, 
bitki yetiştiriciliği, sürdürülebilir 
ve güvenli gıda konularının 
öğrencilere benimsetilmesi ile 
çocuklarımıza doğa bilinci ve 
çevre farkındalığı kazandırmak, 
tarladan sofraya gıda üretim 
teknolojileri, gıda güvenilirliği 
hakkında bilgi vermek ve tarımı 
sevdirmek amacıyla Tarım ve 
Orman Bakanlığımız Eğitim 
ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın 
koordinasyonunda İl 

Müdürlüğümüzce 13-15 Mayıs 2019  tarihleri arasında Altınordu İlkokulu’ndan 
34 öğrencinin katılımı ile “Lider Çocuk Tarım Kampı” düzenlenmiştir.

Düzenlenen kamp etkinlikleri çerçevesinde ilk gün toprağın önemi, doğal kaynakların 
korunması, ülkemizde tarım ve hayvancılığın genel durumu, bitki yetiştiriciliği, 
sürdürülebilir ve güvenli gıda konularında bilgiler aktarılmıştır. Sonrasında ise bu yılın tarım 
kampı teması olan “Sıfır Atık” konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre 
Mühendisi tarafından israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık 
miktarının azaltılması, etkin toplama sistemlerinin önemi, atıkların geri dönüştürülmesi, 
atık önleme yaklaşımının benimsenmesi konularında sunum yapılarak bilgi verilmiştir. 
Yapılan sunumların ardından ise Ordu Büyükşehir Belediyesi atık ayrıştırma tesisi ziyaret 
edilerek öğrencilerin çalışmaları yerinde görmeleri sağlanmıştır. Tesis ziyaretinden sonra 

organik yumurta üretimi yapan tavuk işletmesi ve çilek üretim tesisi ziyaret edilmiştir.

Kampın ikinci gününde Fatsa Ziraat Odasına ait örnek üretim alanında yer 
alan seralar gezilerek her çocuğumuzun toprak ve bitki ile buluşması amacıyla 
kendileri tarafından sebze dikimi yapmaları sağlanmıştır. Ardından Arıcılık Araştırma 
Enstitüsü ziyaret edilerek sofraların tadı balın üretim aşaması ve arıcılık faaliyetleri 
anlatılarak “Arım Balım Peteğim Projesi” ile gerçekleştirilen ve balla ilgili tüm 
analizlerin gerçekleştirildiği laboratuvarlar ve Bal Paketleme Tesisi gezilmiştir.

Kampın son gününde ise ilimizin en önemli tarımsal ürünü olan fındığın işlenerek 
yağa dönüştürüldüğü yağ üretim fabrikası ziyaret edilerek fındığın yağa dönüşme 
hikayesinin aşamaları yetkili personellerce anlatılmıştır. Yağ üretim fabrikası ziyaretinin 
ardından Altınordu sahil mevkiinde sıfır atık konusunda broşürler dağıtılmış ve farkındalık 
yaratmak amacıyla öğrencilerimiz tarafından sahilde çöp toplanmıştır. Daha sonrasında 
İl Müdürlüğümüz  
bahçesinde çeşitli 
etkinlikler düzenlenmiştir. 
Etkinlikler sonunda tüm 
öğrencilerimize kamp 
katılım belgesi İl Müdür 
Yardımcılarımız Ersin 
SOYDAN ve Kıvanç GÜNAY 
tarafından verilerek kamp 
sona ermiştir. “Lider 
Çocuk Tarım Kampı”na 
katılan çocuklarımızın 
bu etkinliklerle tarıma ve 
doğaya daha farklı bir gözle 
bakabilmeleri sağlanmıştır.

LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI DÜZENLENDİ
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 İl Müdürlüğümüz tarafından ‘’1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu ve Bakanlığımızın” talimatları doğrultusunda su 
ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, 
deniz ve iç sularımızdaki sürdürülebilir balıkçılığı devam 
ettirmek amacıyla kontrol ve denetimler yapılmakta ve su 
ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri desteklenmektedir.

Bakanlığımız 2019 yılı yayım projesi kapsamında 
geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bilinçlendirmek, 
balık tüketimini arttırarak farkındalık oluşturmak amacıyla 
İl Müdürlüğümüz tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim 
yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları 
yapılmıştır.

Bu kapsamda 2018 yılında başlayan eğitimlerimiz 
2019 yılı Nisan ayında tamamlanmıştır. Toplam 19 okulda 
(Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı İlçelerinde) 
2518 öğrenciye balık tüketiminin beslenmedeki önemi, su 
ürünleri tüketiminin arttırılması ve korunmasına yönelik 
sunumlar yapılmıştır. Yapılan eğitim çalışması öğrenciler 
tarafından ilgiyle izlenmiştir.

İlimiz için önemli bir tarımsal faaliyet alanı olan ve aynı 
zamanda küçük alanlardan yüksek gelir sağlayan örtü altı 
yetiştiriciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen 
“Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi”  
uygulanmaktadır.

Yürütülen proje kapsamında düşük maliyetle 8.046 
adet domates, 7.800 adet hıyar fidesi ve 200 m2’lik 7 
adet sera naylonu, Altınordu İlçemizde faaliyet gösteren 
üreticilerimize Nisan ayında dağıtılmıştı.

Bu kapsamda fide dağıtımı yapılan üreticilerimiz ziyaret 
edilerek, Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik 
ekiplerince yetiştiricilik, hastalık ve zararlılarla mücadele 
konularında teknik destek verilmektedir. Fide dikiminden 
itibaren üreticiler takip edilerek hıyar ve domateste 
gübreleme, budama, boğaz doldurma gibi yetiştiricilik 
faaliyetleri uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca başta 
mildiyö hastalığı olmak üzere diğer fungal ve bakteriyel 
hastalıklara karşı fungusitlerle koruyucu uygulama tatbik 
edilmiş,  yaprak bitleri, kırmızı örümcek, yaprak galeri 
sineği, beyazsinek ve trips gibi yoğun zarar yapabilen sebze 
zararlılarına karşı da insektisitlerle mücadele önerilmiştir.

İl ve ilçe müdürlüklerimiz teknik ekiplerince açıkta ve 
örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde teknik desteğimiz üretim 
sezonu boyunca devam edecektir.

İLKÖĞRETİM 
ÖĞRENCİLERİNE 

BALIK TÜKETİMİNİN 
BESLENMEDEKİ ÖNEMİ 

KONULU EĞİTİMLER 
DÜZENLENDİ

ALTINORDULU 
SERACILARIMIZA TEKNİK 

DESTEK
Tarım ve Orman Bakanlığımız, gıda mevzuatı kapsamında 

gıda işletmelerinin resmi kontrolleri yürüten tüm kontrol 
görevlilerinin; yetkili olduğu alan kapsamında görevlerini 
yeterli ve etkili yapmalarını ve resmi kontrolleri mevzuat 
çerçevesinde yürütmelerini sağlamak üzere uygun eğitimi 
almalarını temin etmektedir. Bu kapsamda Gıda Kaynaklı 
Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü gereğince gıda 
kaynaklı vaka ve salgın durumunda yurt genelinde kontrol 
ve denetim hizmetlerinde birlikteliğin sağlanması amacıyla 
Bakanlığımızca, ilimizde 19.06.2019-21.06.2019 tarihleri 
arasında 3 gün süreli Gıda Kaynaklı Vakalar/Salgınlar konulu 
Hizmetiçi Eğitimi Programı düzenlenmiştir. Eğitime; Ordu, 
Tekirdağ, Gümüşhane, Ağrı, Trabzon, Diyarbakır, Amasya, 
Şırnak, Kırıkkale, Erzurum, Bartın, Malatya, Bolu, Zonguldak, 
Samsun, Osmaniye, Çorum, Sivas, Yozgat, Rize, Kastamonu, 
Tokat, Giresun, Tunceli İl müdürlüklerinden Mühendis ve 
Veteriner Hekim unvanlı toplam 42 personel katılmıştır. 

Gıda Kaynaklı Vakalar/Salgınlar konulu eğitimde; Gıda 
Kaynaklı Hastalıklara İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü, Gıda 
Kaynaklı Vaka/Salgınlarda Numune Alma Esasları, Gıda 
Kaynaklı Salgınlarda HACCP Tetkiki, Gıda Mikrobiyolojisi, 
Gıda Kaynaklı Vaka/Salgınlarda Alınan Numunelerin 
Laboratuvara Gönderme Esasları, Gıda Kaynaklı Vaka/
Salgın Bildirimleri Değerlendirme konularında sunumlar 
yapılmıştır.

GIDA KAYNAKLI 
HASTALIKLAR EĞİTİMİ 

DÜZENLENDİ

2019 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan 
hareketleri Kontrolü Toplantısı İl Müdürlüğümüz toplantı 
salonunda gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Hayvan Sağlığı 
ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
toplantıya 19 İlçe Müdürlüğünde çalışan Veteriner Hekim, 
Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Teknisyenleri katılmıştır.

Toplantının açılışında konuşan İl Müdür Yardımcımız 
Ersin SOYDAN özverili çalışmalarından dolayı bütün hayvan 
sağlığı personellerine teşekkür ederek, ilimiz hayvancılığı, 
hayvan sağlığının korunması, hayvanların kimliklendirilmesi 
ve hayvan sağlığı hizmetlerinin halk sağlığı açısından önemi 
ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken konular 
hakkında genel değerlendirme yapmıştır.

İl Müdür Yardımcımız Ersin SOYDAN’ın konuşmasının 
ardından toplantı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürlüğü birimlerinin sunumları ile devam ederek, 
2019 yılında yapılacak çalışmalar, hayvan hastalıklarının 
ve hayvan hareketlerinin kontrolü, hayvan hareketlerinde 
yol kontrollerinin önemi, aşılama çalışmalarında dikkat 

edilmesi gereken hususlar, hayvanların kimliklendirilmesi 
ve takibi, hayvancılık tazminatları, uygulamalarda yaşanan 
sorunlar ve çözümleri konuları ele alınmıştır.  Sunumların 
ardından karşılıklı soru cevap bölümüyle toplantı son 
bulmuştur.

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Röportaj

Öncelikle Sizi Tanıyabilir miyiz?

İsmim Yasemin KÖKEN. 2 çocuk annesiyim. Gürgentepe ilçesindenim. Daha önce 
İstanbul’da yaşıyordum. 10 yıldır Ordu’da ikamet etmekteyim.

Ne işle uğraşıyorsunuz?

 Kendim ev hanımıyım. Ama eşim ile birlikte arıcılık mesleğini yapıyorum. 

Ne kadar zamandır arıcılık yapıyorsunuz ve nasıl başladınız?

Arıcılık aslında eşimin mesleği ve ben de onun yanında başladım arıcılık ile 
uğraşmaya ve 8 yıldır ben de arıcılık mesleğini yapıyorum. Bu sayede eşime yardımcı 
oluyorum hem de arı ile uğraşmayı seviyorum. 

Kaç kovan arınız var?

300 kovan arımız var. Gezginci arıcılık yapıyoruz. Kışları arılarımızı Tokat’da; yaz 
mevsiminde ise Sivas’ta konaklatıyoruz.

Bal üretiminin yanında başka bir üretiminiz var mı?

Bal üretiminden hariç olarak polen, propolis ve arı sütü üretimi de yapıyoruz. 

Arılarınızın bakımında işçi alıyor musunuz?

Herhangi bir işçi almadan aile olarak arılarımızın bakımını konaklamasını 
gerçekleştiriyoruz.

Yıllık bal ve diğer ürünlerinizin üretimi ne kadar?

O yılın verimine bağlı olarak yıllık ortalama 8 ila 12 ton arasında bal üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Diğer ürünlerimizde yıllara göre değişerek gerçekleşiyor.

Ürettiğiniz bal ve diğer ürünleri nasıl pazarlıyorsunuz?

Ürettiğimiz ürünleri toptan ve perakende olarak satıyoruz. Toptan olarak bal 
tüccarları ve fabrikalara veriyoruz. Perakende olarak da çevremizdeki arkadaşlarımıza 
akrabalarımıza satış yaparak pazarlıyoruz. 

Ürettiğiniz balların tahlili yapılıyor mu?

Evet, ballarımıza tahlil yaptırıyoruz. En son geçen yıl tahlil yaptırdık ve sonuçlarımız 
çok güzel çıktı. 

Sizce arıcılık kazançlı bir meslek mi?

Her işin olduğu gibi arıcılığın da çeşitli zorlukları olmasının yanında kazançlı bir 
meslek. Arılarınızın bakım beslemesini doğru şekilde yaptığınız takdirde sadece bal 
üretimi değil bunun yanında diğer ürünlerinde üretimi ile ek kazançta sağladığımız 
düşünüldüğünde bir aileyi çok rahat geçindirebilecek bir gelir sağlıyor. 

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı proje yarışmasında 1.lik 
elde ettiniz. Projeniz ve bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren kadın çiftçiler olarak diğer kadınlara 
öncülük etmek ve örnek olmak adına güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Bende 
Gürgentepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla böyle bir eğitim programından 
haberdar oldum. Öncelikle girişimcilik kursuna katılarak belgemi aldım. Sonrasında Arı’yla 
Gelen Şifa Apiterapi adıyla projemi yazdım ve sundum. Yapılan değerlendirmelerden 
sonra birinci oldum. Türkiye finalinde ilimizi temsil edeceğim. Elbette bu çok güzel bir 
duygu.

Projeniz konusu ve amaçladığınız düşünce nedir?

Projemin konusu arı kovanlarından alınan hava ile koah, astım hastaları olmak üzere 
çeşitli tedavilerde kullanmak amacıyla bir Apiterapi merkezi kurmaktı. Ülkemizde böyle 
bir merkez çok bulunmadığından bu hayal ile projemi yazdım.  Amacıma il birinciliği ile 
bir adım daha yaklaşmış oldum. Umarım sonuca ulaşmakta nasip olur. 

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Bana kendimi ve projemi anlatma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Kadınlarımızın mutlaka üretimin içerisinde yer almalarını arzu ediyorum. Birey olarak 
ayakları üzerinde durabilmek, bir şeyler başarabilmek ve aile ekonomisine katkıda 
bulunmak çok güzel bir duygu. Tüm kadınlarımızın bu duyguyu yaşamalarını isterim.

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi 
Programı proje yarışmasında İlimizde 1. Olan 

Yasemin Köken ile Projesi Hakkında Konuştuk
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Sayın Vekilimiz ise Ankara’daki tüm işlerimizi yakından 
takip ediyor ve bizlere destek oluyor. Ben çok şanslı 
olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum ve 
üreticilerimiz adına kendilerine huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Biz de tarım teşkilatı olarak, üreticilerimizin 
bizlere olan bu güvenini boşa çıkartmayacağız. En iyi 
şekilde çalışmak, gayret etmek suretiyle üreteceğiz, 
yarışacağız ve Ordu’yu hep beraber marka şehir yapmak 
için gayret göstereceğiz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından söz alan Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi 
GÜLER yaptığı konuşmada; ”Ordu ekonomisine olumlu 
katkılarda bulunmak üzere yeni projeler başlattık. Meyve-
sebzeden hayvancılığa kadar tarım projelerini harekete 
geçirmek istiyoruz. Çünkü seçim bitti, geçim dönemi 
başladı. Bunun için de mutlaka tarımı, hayvancılığı 
harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu gün de burada 
dağıtım törenini gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında 
çiftçilerimize 30 bin adet salatalık, 40 bin adet aşılı 
domates fidesi ile naylon örtüleri dağıtacağız. Bunlarla 
birlikte meyve ve sebze çalışmalarının ilk adımını 
başlatmış oluyoruz. Bunun dışında damızlık koyundan 
kaza, Pekin ördeğine kadar birçok çalışma yapacağız.  
İlimiz sadece sebze meyve değil, aynı zamanda protein 
açısından da önemli bir kaynak olacak. Sayın Valimizle 
de çok güzel çalışmalarımız var. Güzel bir aile örneği 
veriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Güzel çalışmalar yapıp, 
ekonomimize katkıda bulunacağız. Ayrıca hesabımızda 
bir de meyve suyu fabrikası var. Elmalarımız, armutlarımız, 

üzümlerimiz bütün meyveler bizi bekliyor.  İnşallah 
onu da kuracağız. Hem Allah’ın verdiği nimetleri ziyan 
etmeyeceğiz, hem de ekonomimize önemli katkılarda 
bulunacağız” şeklinde konuştu.

Fide dağıtım  töreninde bir konuşma yapan Vali Seddar 
YAVUZ ise;  “Öncelikle böylesine güzel bir faaliyette 
karşınızda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
Yaptığımız faaliyetlerden bir tanesi olarak, hepimizin 
damak lezzetine uygun domateslerimizi, salatalıklarımızı, 
Büyükşehir Belediyemizin katkısıyla, tarım teşkilatımızın 
ve siz değerli üreticilerimizin emeğiyle sofranıza getirmek 
nasip olacak. Önümüzdeki süreçte, milletvekillerimizle, 
tarım teşkilatımızla, Ordulu kardeşlerimizle, ortak aklı, 
istişare kültürünü ve birlikte yönetim anlayışını hâkim 
kılmak suretiyle, hep beraber el birliği ile bu şehre güzel 
hizmetler yaparız diye ümit ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Seddar YAVUZ, AK Parti 
Ordu Milletvekili Dr. Şenel YEDİYILDIZ, Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi GÜLER ile İl Tarım ve 
Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ tarafından  üreticilere 
temsili olarak domates ve hıyar fideleri teslim edildi.

Törenin ardından tüm üreticilerimize fideleri teslim 
edildi. 400 üreticinin yararlanacağı ve toplam bütçesi 235 
bin TL olan proje kapsamında yaklaşık 600 ton domates, 
300 ton hıyar üretimi gerçekleştirilecek olup, bu üretimin 
İl ekonomisine katkısı ise yaklaşık 4 Milyon TL civarında 
olacaktır.

ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNE BÜYÜK DESTEK

Kurban; Allaha yaklaşmak ve onun rızasını almak için ibadet maksatlı belirli vakitte, 
belirli şartları taşıyan hayvanın usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen 
hayvanı ifade eder. Kurban koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki 
hayvanlardan kurban kesilemez. Kurbanlık hayvanlardan deve 5, sığır ve manda 2, 
koyun ve keçi 1 yaşını doldurmuş olmalı ayrıca koyun semizlik ve gösteriş olarak 1 
yaşındaki koyun gibi görünürse 6 ayını doldurduktan sonra kurban olarak kesilebilirler. 
Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban 
edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve 
mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve 
düşkün, bazı azaları eksik mesela bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden 
kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik 
hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz 
hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur. 
Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen 
veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz.

Kesim; Kurbanlık hayvanlar, çalışma izni almış kesimhaneler ile Kurban Hizmetleri 
Komisyonları ve Belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya Kesim 
Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar 
tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak 
ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye 
zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmelidir. Cadde, sokak ve park gibi kamusal 
alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz.

Etlerin dinlendirilmesi; Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler, sıcak ve taze 
olduğu için 14-20 C’de 5-6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına 
göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım 
miktarlarına göre ambalajlanmalı ve +4 C’de soğutulmalıdır. Sıcak etler oda sıcaklığında 
dinlendirilmeden soğutucuya konursa, etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince 
düşmez ve et sıcak kalır, birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu 
şekilde yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra 
tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti 
azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. 

Etlerin saklanması; Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini 
muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra 
-18C’de 6 ay saklanabilir.  Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun 
süre bozulmasını önler.  Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma 
yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun süre saklanması 
bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur.  
İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için 
sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için 
kısa sürede tüketilmelidir.  Kullanılan ambalaj malzemeleri ve kaplar gıdalara uygun 
olmalıdır. Bu malzemeler gıdalar için üretilmiş olmalı, zararlı kimyasal maddeler 
içermemeli, bu kaplarla zararlı maddelerin koku ve kalıntısı etlere geçmemelidir. Aksi 
takdirde ciddi zehirlenmeler ve sağlık problemleri ortaya çıkar. Özellikle sanayide 
kullanılan kimyasal madde, ilaç, boya gibi maddeler için kullanılan bidon ve varillerin et 
ve gıdalar için kullanılması insan sağlığı için büyük tehlike oluşturmaktadır.

KURBAN VE KESİM
Yavuz KUZU / Veteriner Hekim
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

İkincil olarak, eski fındık bahçelerinin gençleştirilmesi 
sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, yeni fındık türlerine ve katma 
değerli ürünlerin üretimine odaklanacaktır” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde 
düzenlenen “38. Kuru Yemiş ve Kuru Meyveler Kongresi”ne 
katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli burada 
yaptığı açılış konuşmasında tarımsal üretim ve ticaret 
dikkate alındığında, Türkiye’nin, dünyadaki lider ülkelerden 
biri olduğunu söyledi.

Florida’da gerçekleşen kongreye akademik çevreler, iş 
çevreleri ve kamu başta olmak üzere ABD, Türkiye, İspanya, 
Almanya, Kanada, Japonya, Kolombiya, Brezilya, İtalya, 
Avustralya gibi 52 ülkeden toplam bin 278 kişi katıldı.  
Kongrede Türkiye’den 140 Türk katılımcı yer aldı.

3 gün sürecek olan kongrede başta fındık olmak üzere 
kabuklu yemiş ve kuru meyve sektöründe yaşanan son 
gelişmeler değerlendirilecek ve ürün standartları ve 
düzenlemeleri ile ticari engellerin ortadan kaldırılması 
yönündeki beklentilere cevap aranacak.

Ana konuşmacılar Dr. Mehmet Öz ile Hamdi Ulukaya’nın 
olduğu kongrenin onur konuşmacısı ise özellikle fındık ve 
kuruyemiş sektöründe lider konumda olan ülkemizin Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli oldu.

Bakan Pakdemirli yapmış olduğu açılış konuşmasında 
“Dünyada, kabuklu yemiş ve kuru meyvenin üretiminde 
ve pazarlamasında önemli paya sahip olan bir ülke olarak, 
140 temsilciyle, ev sahibi Amerikan’ın ardından ikinci büyük 
grup olarak Florida da bulunuyoruz. 2018’deki tarımsal 
ihracatımız 17,7 milyar dolardı ve bu ihracatın 3 milyar doları, 
kabuklu yemiş, kuru meyve ve bunların mamullerinden 
elde edildi. Tarımsal üretim ve ticaret dikkate alındığında, 
Türkiye, dünyadaki lider ülkelerden biridir” diye konuştu.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK FINDIK ÜRETİCİSİ

Türkiye’nin, fındıktan cevize, kayısıdan kiraza, incirden 
zeytine, tütünden çaya, en üst düzey üretici ve ihracatçı 
olduğunu belirten Pakdemirli “Özellikle, fındık tüm bu 
ürünler arasında en büyük paya sahip. Aslında, Türkiye 
dünyanın en büyük fındık üreticisidir ve dünyadaki üretimin 
%70’ten fazlasını sağlamaktadır. 2018’de, bu ürünün %85’i 
ihraç edildi ve 1,6 milyar dolarlık ihraç hasılatı elde edildi. 
Fındık ve ürünlerini 100’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 
En büyük dilim Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından 
oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

ORTA VADEDE HEDEF 1 MİLYON TON FINDIK ÜRETİMİ

Neredeyse tarımsal ihracatın %25’ini kapsamasıyla, 
fındığın Türkiye açısından çok önemli bir ürün olduğunun 
altını çizen Bakan Pakdemirli “ Bu yüzden, sektördeki 
liderlik pozisyonumuzu korumak için üretkenliği ve kaliteyi 
arttırma bağlamında stratejiler ve hedefler belirliyoruz. 
Bu çerçevede gelecek yıllardaki vizyonumuzu açıklamak 
istiyorum. Birincil hedefimiz, fındık üretimini orta vadede 1 
milyon ton ortalamaya yükseltmektir. Bu hedefe ulaşmak 
için, ilk olarak yeni fındık bahçeleri, özellikle bozulmuş 
orman alanlarına kurulacaktır. İkincil olarak, eski fındık 
bahçelerinin gençleştirilmesi sağlanacak, Ar-Ge çalışmaları, 
yeni fındık türlerine ve katma değerli ürünlerin üretimine 
odaklanacaktır.” açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 103.000 ton kuru kayısıyı ürettiklerini ve bunun 
dünya üretiminin %63’üne tekabül ettiğini de vurgulayan 
Pakdemirli “Bu durum ülkemizin dünyadaki kuru kayısı 
üretiminin önemli bir kısmını elinde tuttuğu anlamına 
geliyor” dedi.

KURU ÜZÜMDE TÜRKİYE DÜNYA LİDERİ

Konuşmasında kuru üzüm üretimine de değinen Bakan 
Pakdemirli “Dünyanın kuru üzüm üretimi yaklaşık 1,2 
milyon ton ve Türkiye 280 bin tonluk üretimiyle dünya 
lideri konumunda bulunuyor. Ayrıca, Türkiye, 370 milyon 
dolar ile kuru üzüm ihracatının zirvesinde de yer alıyor. 
Bu ihracattaki en büyük pay ise %95’lik payıyla çekirdeksiz 
“sultana” üzümüdür “ diye konuştu.

Ülkemiz için önemli ihraç ve üretim kalemlerinden 
olan Kuru İncir, Badem ve Antep Fıstığı konularına da 
vurgu yapan Bakan Pakdemirli “2018’de Antep fıstığı 
üretimimiz 240 bin tondu, ancak, üretimimiz sadece iç 
tüketimimizi karşılamaktadır. Çünkü tüm Antep fıstıkları 
baklava yapımında kullanılmaktadır. Daha önce baklavayı 
kaçınızın tattığını bilmiyorum ancak çok ünlü ve lezzetli 
bir Türk tatlısıdır. Buradaki herkesten baklavayı tatmasını 
istemekteyim. Ancak bunu, Doktor Öz’ün sağlıklı beslenme 
konuşmasından önce gerçekleştiriniz.” diyerek esprili bir 
yaklaşımda bulundu.

TARLADAN ÇATALA, TÜM GEREKLİ DÜZENLEMELER 
YAPILIYOR

Konuşmasının sonunda Türkiye olarak tüketicinin 
güvenli ve kaliteli ürün talebinin farkında olduklarını 
belirterek “Bu bağlamda, tarladan çatala, tüm gerekli 
düzenlemeleri yaparak, üretimin her aşamasındaki gerekli 
kontrolleri sağlıyoruz. Bakanlık olarak, kabuklu kuruyemiş 
ve kuru meyve talebini sağlamak ve uluslararası standartlara 
göre üretimi sürdürmek için tüm çabayı ortaya koyuyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam

1’den devam

1’den devam

“Orta Vadede Hedefimiz 1 Milyon Ton Fındık Üretimi”

BAFRA TİPİ KOYUNLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Yetiştiricilerden Cihangir ŞİMŞEK’in açılış konuşması 

ile başlayan törende söz alan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “Bugün burada Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
uyguladığımız Ordu İlinde Koyunculuğun Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında hayvan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 
Ülkemiz nüfusu her geçen gün artmakta ve bu artan 
nüfusun gıda gereksinimi aynı oranda artış göstermektedir. 
İşte bu noktada küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin, kırmızı 
et üretiminin artırılması adına geliştirilmesi gerekmektedir 
ki kırmızı et üretimi bu artan nüfusun besin ihtiyacının 
karşılanmasında son derece önem arz etmektedir. 2018 
yılı verilerine baktığımız zaman ülkemizin et üretim 
miktarı 1.12 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu kırmızı 
et üretiminin içerisinde sadece % 10.2 si küçükbaş 
hayvancılıktan geriye kalan % 89.8 i yani yaklaşık %90’lık 
kısmı ise büyükbaş hayvanlardan elde edilmiştir. Ülkemizde 
2010 yılından itibaren koyun mevcudumuzda bir artış 
yaşanmıştır. İlimizde de 2010 yılından itibaren düzenli 
olarak her yıl bir artış söz konusudur. 2010 yılında 89 bin 
adet olan koyun varlığımız bugün 135 binli rakamlara 
ulaşmıştır. Ülkemizde ise 2010 yılında 29 milyon olan 
koyun varlığımız bugün 46 milyon civarındadır. Tabi 
bu rakamsal artışlar Bakanlığımızın bu konuda vermiş 
olduğu desteklemeler ve uygulanan bu güzel projeler ile 
beraber gerçekleşmiştir. Bu projelerin bundan sonra da 
uygulanması durumunda hayvan mevcudumuz her geçen 
gün artış gösterecektir. 2018 yılı içerisinde Bakanlığımızın 
küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize anaç koyun desteği 
olarak halk elinde ıslah projesi ve sürü yöneticisi desteği 3 
milyon TL civarındadır.

Nasıl ki bitkisel üretimde fındık vazgeçilmezimizse, 
hayvansal üretim açısından da küçükbaş hayvancılık ilimiz 
açısından vazgeçilmezdir. Yani hayvansal üretimde bu 
coğrafyada bu kadar mera varlığı olan bu bölgede küçükbaş 
hayvancılık kaçınılmazdır. Çünkü küçükbaş hayvanlar çok 
zor şartlarda bile rahatlıkla yayılım yapabilmekte ve merayı 
da etkin kullanabilmektedirler. İlimizde yaygın olarak 
karayaka ırkı koyunlar bulunmaktadır. Karayaka koyunların 
döl verimi ve süt verimi düşüktür. Bir karayaka koyun ırkından 
2 yılda 2 kuzu alınabilirken proje kapsamında aldığımız 
Bafra tipi koyundan 2 yılda 6 adet kuzu alınabilmektedir. 
Bu zor coğrafyada bu zor şartlarda hayvancılığın daha 
fazla geliştirilmesi, daha iyi yerlere getirilmesi açısından 
koyun mevcudumuzun artırılması noktasında da bu 
proje ilimiz için son derece önem taşımaktadır. İnşallah 
fındık bahçe altı otlarımızın ve mera alanlarımızın en iyi 

şekilde değerlendirilmesi açısından bu proje ilimize faydalı 
olacaktır. Proje ile ilk yıl 15 üreticimize 20 koyun ve 2 koç 
verilmek suretiyle toplamda 300 koyun ve 30 koç dağıtımı 
gerçekleştirilecektir. Tabi ikizlik oranı yüksek olduğu için çok 
sayıda yavru elde edilecek ve bu elde edilen yavrular 5 yıl 
süre ile bizler ve Büyükşehir Belediyesi görevlileri ile birlikte 
tarafımızdan takip edilerek bu takip sonucunda elde edilen 
yavrular da damızlık olarak değerlendirilip bu ırkın ilimizde 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  Ben burada bu proje için 
seçilen üreticilerimize de özellikle bir kaç şey söylemek 
istiyorum. Sizler çok şanslı bir grupsunuz. Bu seçilen 15 
üreticimiz arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları ile ahır, ağıl 
ve arazi şartlarının incelenmesi sonucunda tespit edildi. 
Başvuru yapanların içerisinden en iyi olanları seçmeye 
gayret ettik. Çünkü inanıyoruz ki onlar başarırsa biz de 
başarmış olacağız ve bu koyun ırkı bu ilde yaygınlaşmış 
olacak. Bunun mutluluğunu da hep beraber yaşayacağız. 
Bu yüzden üreticilerimize çok büyük sorumluluk düşüyor.  
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım seçilmeden önceki 
süreçte de her zaman belediyeciliğin sadece yol ve su demek 
olmadığını ve üretenin her fırsatta yanında ve destekçisi 
olacağınızı ifade ettiniz. Göreve başladığınız günden 
beri de tarıma ayırdığınız kaynaklarla tarımsal projelere 
verdiğiniz önemle ve destekle ve hatta bizleri yönlendirmek 
suretiyle bu projelerin uygulanması noktasında bizlere hep 
destekçi oldunuz. Bu hususta sizlere tüm üreticilerimizin 
huzurunda şahsım ve üreticilerim adına canı gönülden 
teşekkür ediyorum. Yine göreve başladığı günden itibaren 
daima yanımızda olan ve bizlerden desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen Valimiz Sayın Seddar YAVUZ’a teşekkür ediyor, 
uygulanan bu projenin yetiştiricilerimize, ilimiz ve ülkemiz 
tarımına hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılar 
sunuyorum.” demiştir.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın konuşmasının ardından 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. M. Hilmi GÜLER de 
bir konuşma yapmıştır.

Yapılan konuşmaların ardından yetiştiricilerimize 
dağıtımı yapılacak olan küçükbaş hayvanlar için kura 
çekimi gerçekleştirilmiştir. Kura çekiminin ardından 
yetiştiricilerimize hayvanları dağıtılarak tören son 
bulmuştur.

KARADENİZ ARI 
GENOTİPİNİN VERİM VE 

VARROA PARAZİTİNE 
DİRENCİ YÖNÜNDEN 

ISLAHI PROJESİ 
UYGULAMA SAHASINDA 
İNCELEMELER YAPILDI

Dünya ballı bitkiler florasının %75’ine sahip olan 
ülkemizin; zengin florası, uygun ekolojisi, koloni varlığı 
ve arı kolonilerinin genetik varyasyonu ile yetiştiricilerin 
bilgi birikimleri ülkemizi arıcılık sektöründe avantajlı 
hale getirmektedir. Arılar; bal, polen, propolis, arı zehiri, 
bal mumu gibi arı ürünlerinin yanında özellikle insan 
beslenmesinde önemli olan bitkilerin polinizasyonunda 
da rol oynayarak, bitkisel üretimde kalite ve verimin 
artırılmasında önemli katkı sağlamaktadır. Arıcılığın yaygın 
olarak yapıldığı ülkemiz bal üretiminde dünyada 2. sırada 
yer alırken, ilimiz ise yetiştiricilerinin sahip olduğu yaklaşık 
600.000 arı kolonisi ve ürettiği 17.000 ton bal ile Türkiye’de 
ilk sırada bulunmaktadır. 

İlimiz ve ülkemiz arıcılığını daha iyi noktalara taşımak 
amacıyla hayata geçirilen Karadeniz Arı Genotipinin 
Verim ve Varroa Parazitine Direnci Yönünden Islahı Projesi 
çerçevesinde; 2018 yılında Ordu, Giresun, Samsun. Tokat 
ve Sinop illerindeki yetiştiricilerden toplanan 200 adet arı 
kolonisi ile ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Projenin ilk 
yılında ilimiz Mesudiye ilçesinde yaz dönemini geçiren 
kolonilerin bal verimi açısından değerlendirmesi yapılmıştır. 
Daha sonra kışlama için Perşembe ilçemizde yerleştirilen 
kolonilerin kıştan çıkma kapasiteleri, ilkbahar gelişimi ve 
varroa hastalığına dirençleri değerlendirilerek seleksiyona 
tabi tutulmuşlardır.  İşletmelerde yapılan değerlendirme 
sonucunda başarılı bulunan kolonilerden larva transferi 
yöntemiyle ana arı yetiştirilmekte ve yapay tohumlama 
yöntemi ile ana arıların döllenmesi sağlanmaktadır. 

Üç yıl devam edecek olan proje sonucunda; Varroaya 
dirençli, verim düzeyi yüksek, Karadeniz Bölgesine adapte 
olmuş, kışlatma kayıplarına dayanıklı bir genotipe sahip 
damızlık ana arı işletmesi oluşturarak, buradan elde edilecek 
anı arıların bölgemiz arıcılarının hizmetine sunulması 
amaçlanmaktadır.
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Malzemesi :6 adet patlıcan,  5-6 adet 
biber, 2 adet domates

Köftesi için malzemeler:  250 gram yağsız 
kıyma, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 adet yumurta, 
Galeta unu, Yarım demet maydanoz, Tuz ve 
karabiber, 1 çay kaşığı kimyon

Üzerinin sosu için: 1 su bardağı su, 1 yemek 
kaşığı salça

Yapılışı:Patlıcanları alacalı soyup tuzlu suda 
yarım saat bekletin, Sudan çıkardıktan sonra 
kurulayın patlıcanları 3 parmak genişliğinde 
dilimleyerek kesin, İç kısımlarını kabak oyacağı ile 
çıkarın. Kızgın yağda patlıcanları arkalı önlü kızartın, 
Köfte için bir kabın içine kıymayı, rendelenmiş 
soğanı, dövülmüş sarımsağı, ince kıyılmış 
maydanozu, bir yumurtayı, tuz ve baharatları 
ekleyerek yoğurun galeta unu ile kıvamını ayarlayın. 
Küçük küçük köfteler yapın. Kızaran patlıcanların 
içine köfteleri boşluk bırakarak yerleştirin. Domates 
ve biberleri irice doğrayın boşluklara domates ve 
biber dilimlerini yerleştirin. Patlıcanları herhangi 
bir fırın kabına dizin , Ayrı bir kapta salça ve bir su 
bardağı suyu karıştırın karışımı patlıcanların üzerine 
aktarın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında köfteler 
ve sebzeler iyice Pişene kadar pişirin.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Bu özel baharat pek çok yemeğin ve so-
sun yapımında yer almaktadır. Hem bedene 
faydaları oldukça fazladır hem de inanılmaz 
lezzetler sunmaktadır. Pek çok hastalığa da 
iyi geldiği bilinmektedir. Kendisine sarı ren-
gi veren curcumin maddesi içeren zerdeçal 
zengin bir besin kaynağı olarak bilinmektedir. 
Şifanın kaynağı bu sarı rengi veren maddedir.

Zerdeçal doğal bir antioksidandır ve kesin-
likle kullanıldığı zaman kısa zamanda faydası 
görülmektedir. Kansere karşı faydaları da son 
dönemde çok konuşulmaktadır.

• Artrit ile savaşır

• Alzheimer’ı önlemeye yardımcı olur

• Kanser riskini azaltır

• Sindirim bozukluklarıyla mücadele eder

• Kalp ve damar sağlığını destekler

• Karaciğer sağlığını korur

• Erken yaşlanmayı önler

• Kan şekerini düzenler

Zerdeçal çayı günlük hayatınızda tüketebi-
leceğiniz ve oldukça lezzetli olan bir çaydır. 
Pek çok hastalığa şifa olduğu bilinmektedir.

 Çocuk, okuldan bir gözü şiş olarak dönünce, annesi telaşlandı :

-Oğlum ne oldu gözüne? Düştün mü yoksa?

-Hayır düşmedim.Arkadaşım Hakan`la dövüştük.Ben de yarın onun 
gözünü şişireceğim!

Annesi yatıştırmaya çalıştı :

-Sakın ha! Dövüşmek iyi birşey değil.Ben sana yarın pasta çörek ve-
reyim.Arkadaşına da ver, barışın.Güzel güzel oynayın olmaz mı?

-Olur anneciğim, barışırız.

Ertesi gün, çocuk öteki gözü de şişmiş olarak döndü. Annesi me-
rakla sordu:

-Yine ne oldu?

-Arkadaşım yaptı, daha çok pasta, çörek istiyor!

Adamın birisi, bir gün, durup dururken kör olmuş. Çaresiz 
bir şekilde doktor doktor dolaşmaya başlamış. Ancak gittiği 
tüm doktorlar adamın neden kör olduğunu “Gözlerinde bir 
hastalık yok ama görmüyorsun, biz senin durumundan bir şey 
anlayamadık ” diyerek cevap verip adamı tedavi edememişler.

Doktorlardan umudunu kesen adam, derdine çare aramak 
için dünyayı dolaşmaya başlamış.

Gittiği bir dergahta kör adama; “bak efendi, sen bu derdin-
den kurtulmak istersen, hayatta hiçbir derdi olmayan bir adam 
bulacaksın, onun üzerindeki gömleği gözlerini süreceksin, 
böylece gözlerin tekrar görmeye başlayacak” denmiş.

Bu söz üzerine adam yine yollara düşüp koca dünyada 
dertsiz birini aramış durmuş.

Günün birinde, bir dağda bir çoban olduğunu ve onun-
da hiçbir derdinin olmadığını öğrenmiş. Ve hemen söylenen 
o dağa doğru yol almış. Denildiği gibi dağda çobanı bulmuş, 
derdini anlatmış, demiş ki: Eey çoban; duydum ki senin bu 
dünyada hiçbir derdin yokmuş, doğru mu? Çoban mahçup bir 
sesle ‘yoktur’ diyerek yanıtlamış adamı. ‘Allah’a şükür benim 
hiçbir derdim yoktur.’ Kör adam sevincinden ne yapacağını şa-
şırmış, onca zamandır beklediği an gelmiş çatmış, gözlerinin 
görmesini artık çok az bir zaman kalmış… Kör adam konuşma-
sına devam etmiş: Çobanım, canım çobanım, gömleğini hele 
bir çıkarda, çıkarda gömleğini gözlerime süreyim, gözlerime 
süreyim ki bende görebileyim… Çoban cevap vermiş; iyi ama 
benim gömleğim yok ki!

Çoban dertsiz olmasına dersizmiş ama, bir gömleği de yok-
muş.

500 kişi bir seminerdeydi. Birden konuşmacı durdu ve bir 
grup çalışması yapmaya karar verdi. Herkese bir balon vererek 
başladı. Herkes gazlı kalemle balonuna adını yazmalıydı. Sonra 
bütün balonlar toplandı ve bir odaya kapatıldı.

Katılımcılar odaya alındı ve 5 dakika içinde üzerine isimleri-
ni yazdıkları balonu bulmaları söylendi. Herkes deli gibi kendi 
adını aramaya başladı, insanlar çarpıştılar, bir birlerini ittirdiler, 
tamamen bir kaos ortamı oluştu.

5 dakikanın sonunda kimse kendi balonunu bulamamıştı.

mutlulukKonuşmacı bu sefer herkesin bir balon almasını ve 
üzerinde adı yazan kişiye o balonu vermesini söyledi. Bir kaç 
dakika içinde herkes kendi balonuna kavuşmuştu.

Konuşmacı dedi ki: “Yaşamımızda bunu görüyoruz. Herkes 
deli gibi mutluluğu arıyor ve nerede olduğunu bilmiyor. Bi-
zim mutluluğumuz başkalarının mutluluğunda gizlidir. Onlara 
mutluluk verin; sizinki size gelir. Ve insanların yaşam amacı da 
budur…mutluluğun peşinden gitmek.”

PATLICAN YUVA KEBABI HAŞHAŞLI BURMA ÇÖREK

Malzemesi:8 su bardağı un, 1 paket instant maya, 1 yemek 
kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, Aldığı kadar su

İç harcı için;1 yemek tabağı dolusu sarı haşhaş, 1 su bardağı 
sıvı yağ

Yapılışı: Öncelikle bir kabın içerisine hamurunu yoğurmak 
için malzemeleri alalım ve elimizi bırakacak şekilde yumuşak 
bir hamur yoğuralım. Önceden ısıttığımız fırına yoğurduğumuz 
hamurun, ağzını kapatıp 1 saat dinlendirmeye bırakalım. Hamu-
rumuz geldiğinde portakal büyüklüğünde bezeler yapıp kenara 
koyalım. İç harcımız için haşhaş ve sıvı yağını karıştırıp bir kenara 
koyalım. Bezelerimizi merdane yardımıyla açıp haşhaşlı karışım-
dan sürelim ve rulo yapıp saralım uzunlamasına ortadan ikiye 
bıçakla kesip birbirine dolayalım ve tepsiye dizelim. Bezeler bite-
ne kadar aynı işleme devam edelim en son, 180 derecelik fırında 
üzeri kızarana kadar pişirelim. 

& Bitkiler

Sağlık

ZERDEÇAL

biraz da 

gülelim...

4 Patlıcan Yuva 
Kebabı

4 Haşhaşlı 
Burma Çörek

- Daha çok pasta istiyor -

-Dertsiz Çoban Hikayesi-

-Mutluluğun Peşinden Gitmek-
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Tarım ve Orman Bakanlığımızca kırsalda kadın 
girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım 
imkânlarının geliştirilmesi,  uygulanabilecek girişimci 
kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile kırsalda 
kadın girişimciliğinin arttırılması amacıyla “Kadın 
Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi “kapsamında “Tarımda 
Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” 
uygulanmaktadır.

“Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi 

Programı” tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, 
yenilikçi, yaratıcı, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir 
kullanan, bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model 
olan/olabilecek genç kadın çiftçilere yönelik sürdürülebilir 
iş olanaklarının yaratılması, istihdam olanaklarının 
artırılması, korunması, kırsal alanların ekonomik faaliyet 
düzeylerinin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun azalmasının 
önlenmesine katkıda bulunması ve farkındalık yaratılması 
açısından oldukça önemlidir.

İlimizde uygulanan proje kapsamında, kırsal alanda 
yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 67 kadın 
çiftçimize 3 grup halinde İl Müdürlüğümüz ve İŞKUR/
KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi” verilmiştir. Eğitimlerin ardından kadın 
çiftçilerin tarımsal konularda hazırladıkları projeler İl 
jürisi tarafından değerlendirilerek dereceye giren ilk 10 
proje belirlenmiştir. Bakanlığımız tarafından koordinatör 
İl olarak seçilen Rize İlinde 19-20 Haziran tarihlerinde 5 
İlin Katıldığı  (Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt) 
“Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni” yapılmış ve her 
ilin ilk üçe giren projeleri açıklanmıştır.

İlimiz projelerinde ilk üçe giren kadın çiftçilerimiz ve 

projeleri ise şu şekildedir. 

1.Yasemin KÖKEN

Gürgentepe/Arı’yla Gelen Şifa Apiterapi

2. Cemile KOÇ

Ünye/Uyuyan Güzel Uyandı Ünye’nin Kara Güzeli 
Geliyor

3. Şükran ŞAHİN

İkizce/Doğal Karışımın Tadı, Tarhanadır Adı

Ekim ayında yapılacak olan Türkiye finalinde çeşitli 
kategorilerde değerlendirmeler yapılarak dereceye giren 
projeler ödüllendirilecektir.

TARIMDA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 
PROGRAMINDA DERECEYE GİREN PROJELER BELİRLENDİ

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, fındık rekolte tahmin 
komisyonumuzun sahada yaptığı çalışmaları yerinde 
inceledi.

Komisyonun yaptığı çalışmalarla ilgili açıklamalarda 
bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Yeşil altın fındığımızın 
2019 yılı rekoltesini tespit etmek amacıyla öncelikle tüm 
paydaşların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Bu 
toplantıda bir yol haritası belirlenerek yapılacak çalışmalara 
nereden başlanacağı ve nasıl olacağına dair kararlar alındı. 
Bu kararlar doğrultusunda komisyonumuz 19 ilçemizde 400 
noktada sayım yapacak olup sahadaki çalışmalar başlatıldı. 

Bu kapsamda, ilk olarak Gülyalı ilçemizden çalışmalara 
başlanmış daha sonra Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye 
ilçeleri olmak üzere çalışmalarımıza devam edilmektedir. 
Yapılan bu çalışmalarda komisyon üyelerimiz titizlikle 
sayımlarını yapmakta ocakların arasındaki mesafenin 
ölçümü de dâhil olmak üzere her türlü hassasiyeti 
göstermektedir. Bu sayımlarda boş fındık oranları, ayrıca 
hastalık ve zararlıların fındıkta yapmış olduğu etkiler de 
dikkate alınarak sayım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu 
çalışmalar sahil kesiminde tamamlandıktan sonra orta 
kesimde devam edecek ve orta kesimden sonra yüksek 
kesimlerde rekolte tespitine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  
Yaklaşık 2 hafta sürecek saha çalışmalarının ardından 
masa başında çalışmalar devam edecek ve bu tespit 
edilen rakamlar ortaya konmak suretiyle rekolte tespiti 
yapılmış olacak. Tabi her zaman olduğu gibi bu sene de 
rekoltede en doğru sonuca ulaşmayı istiyoruz. Burada 
sektördeki tüm paydaşların yer aldığı komisyon marifetiyle 
rekolte tespit çalışması yürütülmektedir. Temmuz ayının 
ortasına doğru bu çalışmalar tamamlanmış olacak ve bu 
çalışmalardan elde edilen tahmini rekolteyi Bakanlığımıza 
bildirmiş olacağız. Komisyonumuz mümkün olduğunca 
çok sayıda noktadan sayım yapmak suretiyle ilimizin 
tamamını ve mevcut tüm çeşitleri tam olarak temsil edecek 
şekilde sayımlar yapılmakta ve gerçeğe en yakın sonuca 
ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda sayım yapılan 
nokta ne kadar fazla ise doğru sonuca ulaşmak o kadar 

mümkün olacaktır. Bugün biz de komisyon çalışmalarına 
iştirak ettik, arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaları 
yerinde inceledik. Gördüğümüz o ki arkadaşlarımız son 
derece hassas ve titizlikle çalışmalarını yürütüyorlar. 
Bu komisyona katkı veren tüm kuruluşlara, sivil toplum 
örgütleri ve onların çok değerli temsilcilerine teşekkür 
ediyorum. İnanıyorum ki komisyonumuz en doğru tespiti 
yapacaktır ve 2019 rekoltesini en sağlıklı şekilde ortaya 
koyacaktır.” diyerek sözlerini noktaladı.

FINDIK REKOLTE TAHMİN KOMİSYONU SAHADA ÇALIŞMALARINI 
TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYOR

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, “Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek 
Bahçeler Oluşturulması Projeleri” kapsamında oluşturulan fındık 
bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Uyguladığımız projeler hakkında açıklamalarda bulunan İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ, “ İlimiz tarım alanlarının % 89’unda 
fındık yetiştiriciliği yapılmakta olup dünya fındık üretiminin tek 
başına % 25’i ilimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak, 
üretim konusunda lider olmamıza rağmen fındıkta verim ve kalite 
konusunda tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Bu konuda 
istediğimiz seviyeye gelebilmek amacıyla özellikle 2014 yılında İl 
Müdürlüğü olarak çalışmalara hız verdik. Fındıkta verim ve kalitede 
de lider olmamız gerektiğine inanarak neler yapabileceğimizi 
masaya yatırdık ve bu konudaki en büyük sıkıntının budama 
ile gübrelemeden kaynaklanan sorunlar olduğunu tespit ettik. 
Bu sorunların çözümü noktasında İl Müdürlüğü olarak bir 
slogan geliştirdik ve “fındıkta verim ve kalite artacak” sloganıyla 
çalışmalarımıza başladık. İlk olarak her ilçemizde birer örnek 
bahçe oluşturduk. Daha sonra projemizin kapsamını her geçen 
gün artırarak 2014- 2019 yılları arasında ilimiz genelinde 2000’in 
üzerinde örnek bahçe oluşturduk. Bu bahçelerimiz şu an 250-300 
kilogram verime ulaşmış durumda. Örnek bahçelerimizin yanında 
ilçelerimizde tekniğine uygun budama ve gübrelemeyi yapacak 
budama elemanları yetiştirmek amacıyla projeler uyguladık. Bu 
çalışmaların neticesinde 2.500’ün üzerinde budama elemanı 
yetiştirdik” dedi.

Bir fındık dalında yer alan tek yıllık sürgünlerin uzun, kalın ve 
pişkin olmasının verim açısından son derece önemli olduğunu 
vurgulayan İl Müdürümüz; “Tek yıllık sürgünler verimi doğrudan 
etkileyen önemli bir unsurdur. Bunun yanında, sürgünlerin 
üzerinde bulunan çotanak sayılarının ve çotanaklarda bulunan 
tane sayısının fazla olması çok önemlidir. Ancak, bunun 
mümkün olması öncelikle iyi bir budamaya bağlıdır. Biz örnek 
bahçelerimizde doğru bir budama ile dallara yeteri kadar yaşam 
alanı açtığımız için bunlarda güneş ışığından yeteri kadar istifade 
edebilmiş ve buna bağlı olarak da yan dallanma ile birlikte tek 
yıllık sürgünlerin sayısı artmıştır. Bunun sonucunda da verimde 
artış meydana gelmiştir” şeklinde konuştu.

Budamanın yanında gübrelemenin de önemli bir konu olarak 
karşımıza çıktığını belirten İl Müdürümüz; “ Oluşturduğumuz 
örnek bahçelerimizde az önce de söylediğim gibi tek yıllık 
sürgünler ve üzerinde bulunan çotanak ile taneler fazla. Ancak, 
bunların beslenebilmesi için doğru bir gübreleme kesinlikle 
şart. Bundan dolayı uzman arkadaşlarımızın görüş ve önerileri 
dikkate alınarak toprak tahlili yaptırmak suretiyle üreticilerimizin 
bahçelerine mutlaka gübreleme yapmaları gerekmektedir. Aksi 
takdirde sağlamış olduğumuz bu çotanak ve tane sayısındaki 
artış verime tam olarak yansımayacaktır. Şuan içerisinde 
bulunduğumuz örnek bahçemizde söylediklerimizin hepsi bir 
program dahilinde uygulandı. Bunların sonucunda bahçemizde 
meydana gelen verim bizleri oldukça mutlu etti ve bugüne 

kadar yaptığımız çalışmaların sonuç verdiğini bizlere gösterdi. 
Aynı zamanda, örnek bahçelerimizde 250-300 kilogram ürün 
alınabileceğini de herkese göstermiş olduk. Bundan sonra da bu 
konudaki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Ben özellikle 
bize güvenerek bahçelerini bize teslim eden ve bu çalışmaları 
yapmamıza imkan sunan üreticilerimize teşekkür ederim. Yine 
bu çalışmalarımızı gerçekleştiren fındık uzmanlarımıza, mesai 
mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışan ve bu güzelliği 
bizlere yaşatan ekip arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. 
Bizler biliyoruz ki İlimiz genelinde fındıkta verimi dekara ortalama 
10 kg artırdığımız takdirde bu ilin ekonomisine ilave olarak yılda 
300 milyon TL gelir sağlanacaktır. Bu bilinçle İl Müdürlüğü olarak 
projelerimiz devam edecektir.” diyerek sözlerini noktaladı.

ÖRNEK BAHÇELERİMİZDE DEKARA VERİM 250-300 KG’A ULAŞTI


