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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji Konferansı’nda 
konuşan Dr. Bekir Pakdemirli, “Türkiye GDO’suz 
bir ülkedir. GDO’suz bir ülke olmanın avantajını da 
ihracatta yaşamamız, bunu anlatmamız lazım” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege 
Sanayici İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından 
İzmir’de bir otelde düzenlenen Sürdürülebilir Tarım 
ve Teknoloji Konferansı’na iştirak etti. Burada yaptığı 
konuşmada tarımda kavga edilerek bir noktaya 
varılamayacağını dile getiren Pakdemirli, bu alanda 
gerçeklerin rakamlarla ortaya konulması gerektiğini, 
gerçeklerin düşünüldüğü kadar kötü olmadığını ifade 
etti. 

devamı 8’de

devamı 7’de

KÖŞE YAZISI

Tarım, bütün gelişmiş ülkelerin en önemli ve stratejik 

sektörlerinden birisidir. Yaşamak için gıda, gıdaya ulaş-

mak için de tarımsal üretim gerektiğinden bu stratejik 

önemini daima koruyacaktır. Teknoloji ve sanayi alanın-

da ne kadar gelişirseniz gelişin, eğer tarımda gelişemez 

ve kendi kendinize yeten bir ülke konumuna gelemez-

seniz tam bağımsız bir ülke olamazsınız. Ülkemizde de 

tarım hükümet programlarında ele alınan en önemli ko-

nuların başında gelmekte ve kalkınma planlarında geniş 

yer tutmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız da gerek 

tarımda teknolojik gelişimin sağlanması, gerekse birim 

alandan daha fazla ve kaliteli ürün alınması için özellikle 

son yıllarda önemli çalışma ve projelere imza atmış, çift-

çilerimize verilen desteklerde de çok ciddi artışlar sağ-

lanmıştır.

devamı 2’de

devamı 8’de

ULUSAL FINDIK ÇALIŞTAYI 
İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Ülkemizin en büyük tarımsal ihracat ürünü ve yüzbinlerce 
çiftçinin kaderi olan fındığın geleceğine dair tüm konuların 
konuşulduğu Ulusal Fındık Çalıştayı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğü organizasyonunda 11-12 Nisan 2019 
tarihinde ilimizde gerçekleştirildi.

Boztepe’de bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Tarım 
ve  Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Bakan Yardımcısı 
Mustafa AKSU, Ordu Valisi Seddar YAVUZ, Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. M. Hilmi GÜLER, Bölge Milletvekilleri, 
Bakanlığımız Genel Müdürleri, Çevre illerin Tarım ve Orman 
Müdürleri, Akademisyenler, iş adamları ve sivil toplum 
örgütleri temsilcileri katılmıştır.

2 gün süren programın ilk gününde katılımcılar 
konularında 4 masa oluşturmuş ve konularına ilişkin 
değerlendirmede bulunmuşlardır. 2. gün masalardan çıkan 
sonuçlar akademisyenlerimiz tarafından kamuoyu ile 
paylaşılmıştır. Programın 2. gününe katılan Bakanımız Dr. 
Bekir PAKDEMİRLİ sonuç bildirgesini açıklamıştır.

Protokol konuşmalarının ardından söz alan Tarım ve 

Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ;fındık ihracatındaki 

döviz girdisi hedeflerine değinerek, “İnşallah orta vadede 

fındığın Türkiye’ye katkısı minimum 3 milyar dolar olacak 

şekilde bir plan ve programı hayata geçireceğiz.” dedi.

Yeni dönemde tarımda stratejik ürün olan fındığın da 

olduğu her konuyu ele alacaklarını, fındığı küçük yaşlardan 

beri tanıdığını belirten Pakdemirli, “Fındığa tabi ki bizim de 

en az Cumhurbaşkanımız kadar sahip çıkmamız gerekir. 

Fındığın ana vatanı Türkiye’dir, yıllardır da ihraç ediyoruz. 

Fındık hem tarıma hem sanayi hem de ticarete çok ciddi 

katkıları olan ürün. Fındık Karadenizliyi baba ocağına 

bağlayan üründür. Fındık burada hasat döneminde sizleri 

baba ocağına bağlıyor. Hasat döneminde Karadenizli 

burada buluşuyor.” ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir 
PAKDEMİRLİ’nin katılımı ile ilimizde Tarım ve Orman 
Sektörü Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen 
İlimiz tarımının geliştirilmesine yönelik görüş, öneri 
ve düşüncelerin dile getirildiği toplantıya Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ, Vali Seddar YAVUZ, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi GÜLER, 
Ordu Milletvekilleri Şenel YEDİYILDIZ  ve Ergün TAŞÇI, 
Bakanlığımız Bürokratları, Sivil Toplum Kuruluşları 
Temsilcileri ve çok sayıda üreticimiz katılmıştır.

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
PAKDEMİRLİ programda yapmış olduğu konuşmada, 
“Ordu denince fındık akla geliyor. Bakanlığımın ilk 
aylarında fındıkla başladık, fındıkla devam ettik. Fındık, 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız,  Hükümetimiz, Tarım 

ve Orman Bakanlığımız için en stratejik ürünlerden 
bir tanesi. Bakanlığa gelir gelmez şunu söyledim. ‘Bu 
ürünleri tekrar stratejik olarak ele alalım ve bu ürünlerden 
daha fazla gelir elde etme yoluna bakalım.’ Bunları 
sadece ürün olarak üretmek değil, işlenmiş ürünlere 
de çeviriyor olmamız lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı 
olarak Türkiye’nin en büyük bütçelerinden bir tanesini 
alıyoruz. Sadece üreticiyi desteklemek adına. Sadece 
destekler değil, DSİ’nin yaptığı sulama yatırımları değil,  
Ziraat Bankası’nın da sübvanse vermiş olduğu kredilerin 
maliyetlerini de düşündüğümüz zaman aslında çiftçiye, 
üreticiye verdiğimiz destek bütçenin % 5’ini geçiyor. 
Üretici ve çiftçi bunu hak ediyor. Hak etmesinin ötesinde 
de şöyle bir gerçek var. 20-25 yıl içerisinde gıda 
üretimimizi % 50 arttırmamız gerekiyor. % 50 arttırmamız 
gereken gıdayı, hep beraber yapmamız lazım. 

TARIM VE ORMAN BAKANIMIZ 
SAYIN DR. BEKİR PAKDEMİRLİ’NİN KATILIMI İLE 

ORDU TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRİLDİ

“Türkiye Gdo’suz Bir 
Ülkedir”

Dr. M. Hilmi GÜLER
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
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1’den devam

KÖŞE YAZISI

Dr. M. Hilmi GÜLER
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

Ülkemiz için olduğu gibi İlimiz için 
de tarım son derece önemli bir sektör-
dür. Öyle ki ilimiz ekonomisi çoğunlukla 
tarıma, özellikle de fındık tarımına da-
yalıdır. Yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolar 
ihracat getirisi olan fındığın dünya üre-
timinin tek başına yaklaşık %25’ i Ordu’ 
da üretilmektedir. Ancak her zaman 
söylediğimiz bir şey var.  Ülkemiz ve İli-
miz için bu kadar önemli bir ürün olan 
fındıktan çok daha fazla gelir elde etme-
miz gerekir. Fındıkta yan mamul sayısını 
artırmalı ve fındığı işleyerek biz satmalı-
yız. Özellikle katma değeri yüksek olan 
çikolata sanayinde daha da gelişmeli, bu 
alandaki üretimimizi artırmalıyız. Bunun 
yanında  atıklarını yenilenebilir enerjide 
değerlendirebiliriz. Fındığın yarısı kabuk-
tan oluşmakta ve bu kabuk çok kıymetli 
bir kimyasal olarak kullanılabilmektedir. 
Dolayısıyla fındığın sadece içinin değil, 
kabuğunun da kullanılabilir olduğuna 
dikkat çekmek istiyorum. Kabuğundan 
da yapılacak birçok kimyasal bulunmak-
tadır. Belki ileride fındık yalnızca bir gıda 
maddesi olarak değil bir kimyasal ürün 
olarak da anılabilir.  Bunlarla ilgili başta 
aktif karbon olmak üzere çeşitli üretim-
ler gerçekleştirilebilir. Mesela aktif kar-
bondan iyi filtre malzemeleri üretilebilir. 
Bunun gibi çeşitli çalışmalar yapılarak 
üretim gerçekleştirildiğinde fındığın de-
ğeri çok daha fazla artmış olacaktır. 

Fındık konusunda çiftçilerimiz başta 
olmak üzere sektörden her kesimin en 
çok konuştuğu konuların başında fiyat 
gelmektedir. Bir ürünü en çok kim üre-
tiyorsa pazarda da o ürünün fiyatının 
üreten tarafından belirlenmesi gerekti-
ğine inanıyorum. İnşallah bu konuda da 
ilgili Bakanlıklarımız gerekeni yapacak 
ve yakın gelecekte fiyatta da söz sahibi 
olacağız diye düşünüyorum. Ancak bu-
rada bir önemli husus daha var ki o da 
en az fındığın fiyatı kadar önemlidir. Bu 
da birim alandan elde edilen fındık ürün 
miktarımızdır. Toplam üretiminde dünya 
lideri olduğumuz fındıkta maalesef bi-
rim alandan elde edilen ürün açısından 
gelişmiş ülkelerin çok gerisindeyiz. Bu 
ülkelerde dekara 300-400 kg fındık alı-
nırken ilimizde bu, ortalama 80-100 kg/
dekar civarında gerçekleşmektedir. Bunu 
mutlak suretle değiştirmek zorundayız. 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz başta 
olmak üzere sektörün tüm paydaşları ile 
işbirliği yaparak bunu değiştirecek her 
türlü proje ve çalışmaya destek olacağız. 
Bu ilde dekara verimi en üst seviyelere 
çıkartarak birim maliyeti düşürecek ve 
çok daha karlı bir üretim gerçekleştirmiş 
olacağız. 

İlimizde tarım denilince elbette ki 
ilk akla gelen ve vazgeçilmezimiz olan 
ürün fındıktır. Ancak tek ürüne bağım-
lılığın her zaman için riskleri bulunmak-

tadır. Olası doğal afetler veya fiyatta 
yaşanabilecek dalgalanmalar üreticile-
rimizi zor durumda bırakabilmektedir. O 
yüzden diyoruz ki mutlak suretle fındık 
üreticilerimizin ilave gelir getirici en az 
bir, mümkünse birden fazla tarımsal fa-
aliyette bulunmasını sağlamalıyız. Bu 
konuya çok önem veriyorum. Göreve 
geldiğimizde bu konularda İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüzle de istişare-
lerde bulunarak birçok projenin hayata 
geçirilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 
İlimiz genelinde tarım arazileri çok par-
çalı ve küçük parsellerden oluşmaktadır. 
Bu nedenle bitkisel üretim alanında bu 
küçük parsellerden maksimum seviyede 
gelir getirecek seracılık, çiçekçilik, koku-
lu üzüm (isabella) ve istiridye mantarı 
yetiştiriciliği gibi tarımsal faaliyetlerin 
yaygınlaştırılması ilk önceliğimiz oldu ve 
bu konularda projeler hazırladık.  Hay-
vancılıkta ise geniş mera alanlarımız ve 
fındık altı otlarının bolluğu düşünüldü-
ğünde koyun yetiştiriciliğinin İlimiz için 
çok uygun olacağını düşünüyorum. Ko-
yunculuğu geliştirirsek Ülkemizin et ih-
tiyacına da büyük bir katkı sağlamış ola-
cağız. Bu amaçla göreve gelir gelmez İl 
Müdürlüğümüzle birlikte hazırladığımız 
proje kapsamında ikiz doğum oranı yük-
sek ve kaliteli damızlık koyunlar alarak 
üreticilerimize yakın zamanda dağıtacak 
ve örnek işletmeler oluşturacağız. Yine 
kaz, hindi, bıldırcın ve pekin ördeği ye-
tiştiriciliklerini de İlimizde yaygınlaştır-
mayı ve üreticilerimizin ek gelirlerini ar-
tırmayı hedefliyoruz. Çok önemsediğim 
bir diğer konu da yerelde üretilen ürün-
lerimizin değerlendirilmesi ve ekono-
miye kazandırılmasıdır. İlimiz genelinde 
özellikle fındık bahçelerinin içerisinde 
bulunan elma, Trabzon hurması, taflan 
başta olmak üzere birçok meyvemiz 
dökülerek zayi olmakta, ekonomiye ka-
zandırılamamaktadır. Bu meyvelerimi-
zin ve kırsalda kadınlarımızın ürettiği el 
emeği ürünlerin değerlendirilmesi için 
önemli bir projeye başladık. Bu projemiz 
hayata geçirildiğinde kadın çiftçilerimiz 
başta olmak üzere çok geniş bir üretici 
kitlemize ciddi ekonomik kazanç sağla-
yacağız. Gerek bitkisel üretim, gerekse 
hayvancılık alanında daha birçok başarılı 
projeye imza atacağımıza ve ilimiz eko-
nomisine önemli bir ivme kazandıraca-
ğımıza inancım tamdır.

İlimizin potansiyelinin farkındayız ve 
bu potansiyeli en iyi şekilde değerlen-
direrek üretim artışı sağlayacak ve eko-
nomimize katkı sunacak projeleri tarım 
sektörünün tüm paydaşları ile birlikte 
hayata geçireceğiz. Her zaman söyle-
diğim gibi hedefimiz “Düşünen, Üreten 
ve Yarışan Ordu” olmaktır. Bunun için 
çalışacağız, çok çalışacağız ve bu şehri 
ortak akılla yöneterek marka şehir haline 
getireceğiz.

MART - NİSAN
FINDIK: Fındık bahçelerine verilecek olan azotlu gübrenin yarısı Mart ayı başlarında çapa 

ile 5-10 cm toprak derinliğine karıştırılarak verilir. Ocak altları kuru otlu ise gübre verilecek 

alan önce çapa ile otlarından temizlenmelidir. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren de 

fındık kozalak akarı mücadelesine başlanır. Yine, fındık virgül kabuklu biti mücadelesi de 

Mart ayı başlarında yapılmalıdır. 

KİVİ: Kivi bahçelerinde yeni fidan dikimi yapılır. Azotlu gübreler bu dönemde verilmelidir. 

Çatı sistemi (T sistemi vs.) kurulur.)

SERACILIK: Seralarda ilkbahar sezonu için toprak hazırlığı yapılır. Toprakta hastalık ve 

zararlı görüldüğü takdirde toprak ilaçlanır. Mart ayı başlarında tohum ekimi yapılır. Fideler 

5-6 yaprağa ulaştığında seralardaki yerlerine dikilir. Danaburnu ve kök çürüklüğüne karşı 

ilaçlı mücadele uygulanır.  

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ: Sığırlarda şap, LSD ve şarbon hastalıkları ile mücadele  amacıyla 

aşılamalar gerçekleştirilir. Kıl kurduna karşı parazit hapı verilir. Ahırların dezenfeksiyonuna 

dikkat edilir. Yem rasyonlarına vitamin ve mineral yönünden takviye yapılır. Yem 

değişiklikleri hayvanlarda bağırsak bozukluklarına neden olduğundan hayvanlar meraya 

tedricen çıkarılmalıdır.

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Koyunlarda rasyonel bakım ve beslemeye dikkat edilir. 

İlkbaharda taze çayırlardan zehirlenmeleri önlemek için Enteretoksemi aşısı yaptırılmalıdır.

ARICILIK: Arıların kontrolleri yapılır. İlkbahar şuruplaması uygulanır. Varroa hastalığına 

karşı da ilaçlı mücadele uygulanır. Ayrıca, kovanlarda yavru çürüklüğü ve ishallere karşı da 

tedbirler alınır. 

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. 
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, İş-Kur ve Kosgeb 

işbirliğinde tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi 

programı uygulanmaktadır. Program ile kırsalda üretici ve 

girişimci ruha sahip kadın çiftçilere girişimcilik eğitimleri-

nin verilmesi yolu ile uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi 

projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak ve tarımda ka-

dın girişimciliğini artırmak amaçlanmaktadır.

“Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Progra-

mı” tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi, 

yaratıcı, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan, 

bulunduğu çevreye öncülük eden ve rol model olan/ola-

bilecek genç kadın çiftçilere yönelik sürdürülebilir iş ola-

naklarının yaratılması, istihdam olanaklarının artırılması ve 

korunması, kırsal alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin 

çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine 

katkıda bulunması ve farkındalık yaratılması açısından ol-

dukça önemlidir.

İlimizde yürütülen Proje kapsamında tüm ilçelerde gi-

rişimcilik eğitimine katılacak kadın çiftçilerimiz belirlenmiş 

Altınordu, Fatsa ve Ünye İlçelerimiz merkez olmak üzere 

25’er kişilik üç grup oluşturulmuştur. Belirlenen 75 kadın 

çiftçimize İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik ser-

tifikalı 32 saat süreli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ve-

rilmiştir.

Eğitim sonrası kadın çiftçilerimizin projeleri alınmış 

olup, jüri tarafından değerlendirilecektir.

TARIMDA KADIN 
GİRİŞİMCİLİĞİNİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ 

PROGRAMI KAPSAMINDA 
EĞİTİMLER TAMAMLANDI

İlimizde ürün çeşitliliğinin artırılması ve üreticilerimizin 
fındığın yanısıra ek gelir getirici yeni tarımsal faaliyetleri be-
nimsemesine yönelik çalışmalar kapsamında, Ordu İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ve Altınordu Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürlüğü işbirliği ile “Mantar Yetiştiriciliği Kursu” verilmiştir.

11 - 25 / 03 /2019 tarihleri arasında düzenlenen 39 kur-
siyerin katıldığı eğitimde; “Çalışanların İş Sağlığı ve Güven-
liği, Mantar Üretim Ortamları ve Mantar Üretimi” konuları 
anlatılmıştır.

Kursta mantar yetiştiriciliği ile ilgili teorik bilgiler veri-
lirken, kompost hazırlama ve mantar üretim aşamaları ile 
ilgili uygulamalar da yapılmış ve Altınordu İlçesi Saraycık 
Mahallesindeki İstiridye Mantarı üretim tesisine teknik gezi 
düzenlenmiştir.

İlimizde mantar yetiştiriciliğin bilinçli bir şekilde yapı-
larak yaygınlaştırılması amacıyla İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğümüzce 2017 yılından itibaren 9 dönem Mantar 
Yetiştiriciliği kursu düzenlenerek; toplam 273 kişi teorik ve 
uygulamalı olarak mantar yetiştiriciliği konusunda bilgilen-
dirilmiştir.

Mantar üreticilerimizin ürünlerinin bol, kazançlarının 
bereketli olmasını ve İlimizde mantar üretiminin yaygınlaş-
masını diliyoruz.

Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından olan külle-
me hastalığı bir fungus olup, kışı yere dökülen yapraklar-
da hastalıklı bitki artıklarında geçirir. Hastalık ilkbaharda 
gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde belirtilerini 
gösterir. Hastalık rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır. 
Külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler yaprağın her 
iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, yaprakların 
alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk 
açılımları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler oluşur. Daha 
sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşme-
ye ve kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç 
sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş 
gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde renk-
te matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. 
Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda 
kurumalar gözlenmektedir.

Kültürel mücadele yöntemleri olarak; bulaşma kaynak-
larının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalık-
lı bitki artıkları toplanmalı, bulaşık dip sürgünleri kesilmeli 
ve imha edilmelidir. Bahçede nemi azaltmak, iyi bir hava 
sirkülasyonu ve yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve 
yabancı ot mücadelesine önem verilmelidir.

Kimyasal mücadele olarak; İlimizde hava sıcaklıklarının 
ani artmasına bağlı olarak, hastalık Nisan ayı ortalarından 
itibaren görülmeye başlar. Hastalık bahçede ilk defa çıkı-
yorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha 

önceki yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülme-
den önce, çotanak bağlama döneminde, ilaçlamaya baş-
lanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi 
dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar 
devam edilir. İlaçlamalarda Bakanlığımızca ruhsatlı Bit-
ki Koruma Ürünlerinden herhangi biri (Fluopyram 200 g/
l+Tebuconazole 200 g/l SC aktif maddeli BKÜ 100 litre suya 
25 ml, Boscalid 200 g/l+Kresoxim methyl 100 g/l aktif mad-
deli BKÜ 100 litre suya 30 ml ve Kükürt 800 g/l SC aktif 
maddeli BKÜ de 100 litre suya 400 ml) kullanılmalıdır.

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma 
ürünleri tavsiyesine uygun olarak kullanılmalıdır. İlaçlama-
da sırt pülveriztörü mekanik, motorlu veya hidrolik bahçe 
pülvarizatörü kullanılmalıdır. İlaçlama tüm bitki yüzeyini 
kaplayacak şekilde yapılmalıdır. İlaç etiketi mutlaka okun-
malı, tavsiyeli ürüne, kullanma zamanına ve dozuna mut-
laka uymalıyız.

Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde 
yapılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal derecede sı-
cak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama esna-
sında tüm koruyucu önlemler alınmalı, hiçbir şey yenilip 
içilmemeli, koruyucu maske gözlük ve eldiven mutlaka bu-
lundurulmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz 
bol sabunlu su ile yıkanmalıdır. 

İlimizin fındıktan sonra diğer önemli bir geçim kaynağı 

da arıcılıktır. Arıların zarar görmemesi için su içtiği kaynak-
lara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması, ilaçlamaların 
akşamüzeri veya sabahın erken saatlerinde, arıların uçuş 
yapmadıkları zamanda yapılması ayrıca zirai mücadele 
zamanı gelmeden bir hafta önceden arıcılarımızın arılarını 
mümkün mertebe 6 km. uzağa yerleştirmeleri gerekmek-
tedir.

İLİMİZDE MANTAR 
YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU 

VERİLDİ

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda; 12.03.2019 

tarihinde 40 kontrol görevlisinin katılımının gerçekleştiği ilçe 

personeline yönelik “Gıda Hizmetlerinin Değerlendirildiği” 

toplantı düzenlenmiştir. Gıda ve Yem Hizmetlerinin 

Değerlendirildiği toplantıda; “2018 Yılı Gıda ve Yem Kontrol 

Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, 2019 Yılı İlçe Gıda ve Yem 

Denetim ile Numune Planları, Gıda Kaynaklı Hastalıklara İlişkin 

Uygulamalar, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Üreten İşletmelerin 

Kayıt İşlemleri ve Denetimi” konuları hakkında bilgilendirme 

ile denetim ve kontrol hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde 

yürütülmesi amacıyla bilgi alış verişi yapılmıştır.

Söz konusu toplantılarda; çiftlikten sofraya gıda 

güvenilirliği” kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere 

gıda, yem ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin 

üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi 

gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi 

ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzının 

sağlanması, üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığının 

en üst düzeyde korunması, sektörler arası haksız rekabetin 

önlenmesi, gıda sanayinin gelişmesi, toplumun dengeli 

ve yeterli beslenmesine yönelik miktar ve çeşitlilikte gıda 

sağlayarak bunların güvenilir olarak tüketiciye ulaşmasının 

sağlanması amacıyla tüm kontrol görevlilerimizin 2019 

yılında da özverili şekilde çalışmalarına hassasiyetle devam 

etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

GIDA KONTROL VE 
DENETİM HİZMETLERİ 

DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

KÜLLEME HASTALIĞINDA KİMYASAL MÜCADELE YAKLAŞIYOR



4 Ordu’daTarım

ordu.tarimorman.gov.tr 1
ALO GIDA

7 4

başsağlığı

hoşgeldin bebek

geçmiş olsun

Bizden Haberler

 Altınordu İlçe Müdürlüğümüzde Tekniker olarak 
görev yapan Tuğrul GÜNGÖR tıbbi bir operasyon 
geçirmiştir.

 Arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar 
diliyoruz.

 İl Müdürlüğümüz Arazi Toplulaştırma ve 
Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğümüzde Mühendis  
olarak görev yapan Havva AKPINAR’ın annesi vefat 
etmiştir. 

 Merhumeye rahmet, arkadaşımıza ve ailesine 
baş sağlığı diliyoruz.

 İl Müdürlüğümüz Arazi Toplulaştırma ve 
Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğümüzde Mühendis  
olarak görev yapan Cengiz BEŞİRLİ ve eşi Yeşim 
Hanım’ın erkek bebekleri olmuştur.  

 Aileye hayırlı olsun, Demir bebeğe hoşgeldin 
diyoruz.

21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 yılında 

yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin karar gereği, 

su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek olan ürün 

desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları düzenleyen 

2018/24 No’lu Tebliğ gereğince 2018 yılında İl ve İlçe 

Müdürlüklerimize müracaat eden üreticilerimize su 

ürünleri destekleme ödemeleri yapılmıştır.

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif 

şekilde alabalık yetiştiriciliği yapan 10 adet üretici 

İl ve İlçe Müdürlüklerimize gerekli bilgi ve belgeleri 

ibraz ederek Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteğinden 

faydalanmak üzere müracaatta bulunmuşlardır.

Yapılan müracaatlar değerlendirilerek 898.835,79 

kg ürün karşılığı olarak 828.864,79 TL Bakanlığımız 

tarafından destekleme ödemesi yapılmıştır.

SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ 

DESTEKLEMELERİ

Bakanlığımız tarafından tarımda sürdürülebilirliğin 
sağlanması, Genç nüfusun tarıma kazandırılarak çiftçilerin 
desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif 
gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi 
nüfusunun artırılması amacıyla başlatılan “Genç Çiftçilerin 
Desteklenmesi Projesi” kapsamında destek alan Çatalpınarlı 
genç çiftçilerimize İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
tarafından 32 saat süreli “Süt Hijyeni Kursu” verilmiştir.

Tarımsal gelişmeleri takip eden, bilinçli üretim yapan, 
aldığı eğitimi uygulayan, modern üretimin gereklerini 
yerine getiren çiftçilerin yetiştirilmesi ve yaşadıkları 
ortamda örnek birer çiftçi olmalarını sağlamak amacıyla 
düzenlenen kursta genç çiftçilerimize sağlıklı süt üretimi, 
genel ve özel hijyen kuralları, sütte bozulmaya neden olan 
faktörler, çiğ süt kriterleri, yasal mevzuat, sütün pazara ve 
tüketiciye sağlıklı bir şekilde arzı detaylı olarak anlatılmıştır.

Düzenlenen kursa 15 genç çiftçimiz katılmış olup, 
kursiyerlerimizin tamamı kursu başarıyla tamamlayarak 
kurs bitirme belgesi almaya hak kazanmışlardır.

İlimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin 
korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin 
önlenmesi amacıyla gıda üretim, işleme, dağıtım, toplu tüketim ve satışının tüm 
aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Müdürlüğümüzce hassasiyetle yürütülmektedir.

Müdürlüğümüzce denetimler; risk esaslı, rutin, numune, ihracat, ithalat, Alo 174 
Gıda Hattı- Cimer şikâyet ve ihbarları, izlenebilirlik, takip, kalıntı izleme denetimleri 
şeklinde yürütülmektedir. Eğitim ve öğretim kurumlan bünyesinde faaliyet gösteren 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda işletmeleri, olası gıda kaynaklı 
hastalıkların önlenmesi amacıyla her yıl eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla 
beraber bir dönemde en az bir defa olmak üzere yılda en az iki defa resmi kontrole 
tabi tutulmaktadır. İl Müdürlüğümüzce gıda güvenilirliği sadece denetim yoluyla değil, 
aynı zamanda eğitimler ile de sağlanmaya çalışılmaktadır. Gıda işyerlerinin teknik ve 
sağlığa uygunluk koşullarının geliştirilmesi ve sektör çalışanlarının bilinçlendirilmesi de 
sağlanmaktadır.

İlimizdeki gıda ve yem işletmeleri denetimleri yoğun bir çalışma ile sürdürülmektedir. 
2019 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüzce 2.878 denetim gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
denetimlerde ihracat ve ithalat dahil 718 numune alınmıştır. Gerek analiz sonuçlarına 
göre gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 17 gıda işletmesine 
idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 1 işletme hakkında da Savcılığa suç duyurusunda 
bulunulmuştur.

5996 sayılı Kanun gereğince, gıda işletmecisi ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, 
satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak 
zorundadır. Gıdaların güvenilir olmasında en büyük sorumluluk birincil üretimden 
başlamak üzere gıdayı üreten, satan, toplu tüketim ile ilgili faaliyet gösteren 
işletmelerindir. Dolayısıyla bu işletmelerin sahipleri veya tüzel kişiliğin yasal 
temsilcilerine önemli görevler düşmektedir. Yapılan resmi kontroller sırasında, işyerinin 
insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan uygunsuzluklarının 
tespiti durumunda idari para cezası uygulanmaktadır. İşyerinin insan sağlığı ve gıda 
güvenilirliği açısından tehlike oluşturmayan uygunsuzluklarının tespiti durumunda 
ise eksikliklerini gidermesi için süre verilmekte, süre sonunda tekrar resmi kontrole 
tabi tutularak eksikliklerini gidermeyen işletmeler hakkında da idari para cezası 
uygulanmaktadır.

Bakanlığımızca uygulamaya konulan ALO 174 Gıda Hattı da tüketiciye gıda 
güvenilirliğiyle ilgili her türlü ihbar ve şikâyette bulunma olanağı tanımaktadır. 
Tüketiciler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşları gıda denetim ve kontrolünde 
aktif rol almaya davet ediyoruz.

ÇATALPINARLI GENÇ 
ÇİFTÇİLERİMİZE 

SÜT HİJYENİ KURSU 
DÜZENLENDİ

GIDA DENETİMLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
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KÜPELEME VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİ GÜNCELLEME
 ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından ilimiz genelinde 5 
aylık sürede 44 bin 465 büyükbaş ve 40 bin 385 küçükbaş 
hayvan küpelendi.

Bakanlığımız tarafından herhangi bir nedenle kayıt 
altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile 
koyun ve keçi türü hayvanların küpelenerek kayıt altına 
alınmasını sağlamak amacıyla 3 Kasım 2018 tarihinde Sığır 
Cinsi ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, 
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 
ile birlikte 31 Mart 2019 tarihine kadar hiçbir cezai işlem 
uygulanmadan ülkemiz genelinde bu şekilde olan her 
yaştaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpelenmesine 
ve işletmelerin güncellenmesine müsaade edilmiştir. Bu 
uygulama kapsamında İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli 
Hayvan Sağlığı Ekiplerimiz tarafından belirtilen tarihler 
arasında ilimiz genelinde tüm mahallelerde yoğun 

çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bunun sonucunda toplam 
44 bin 465 büyükbaş ile 40 bin 385 küçükbaş hayvan 
küpelenerek TÜRKVET siteminde kayıt altına alınmıştır. 
Yapılan güncelleme ve küpeleme çalışmaları neticesinde 
ilimiz hayvan varlığının artmaya devam ettiği anlaşılmıştır. 

31 Mart 2019 tarihinde idari para cezası uygulamadan 
her yaştaki hayvanın küpelenmesi ve işletmelerin 
güncellemesi uygulaması sona ermiştir. Yetiştiricilerimizin 
bundan sonraki süreçte herhangi bir idari para cezasına 
maruz kalmaması için; yeni doğan buzağılarını 3 aylık 
yaşa kadar, yeni doğan kuzularını ise 6 aylık yaşa kadar 
küpeletmeleri gerekmektedir. Bunun yanında hayvan 
kesim ve ölüm durumlarını 1 ay içerisinde, hayvan alım ve 
satım işlemlerini ise 1 hafta içerisinde bağlı bulundukları 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bildirmeleri 
önemle duyurulur.

        Arıcıların işlerinin en yoğun olduğu dönem hiç şüphesiz Mayıs-Haziran aylarıdır.  
Çünkü bölme, birleştirme, temel petek hazırlanması ve kolonilere verilmesi, teşvik 
beslemesi, ballık ilavesi, oğul engelleme ve yakalama çalışmaları bu aylar içerisinde 
gerçekleşmektedir.

Yukarıda başlıklar halinde sıraladığımız işlerin sayısal çokluğu kadar yoğun bir iş 
gücü demek olduğunu da özellikle ifade etmek gerekir. Maddeler halinde sıralamak 
gerekirse;

 1-1/1 oranında şeker/su şeklinde hazırlanan şurup, koloni gücüne göre ayarlanarak, 
stokları çoğaltmayacak ve yavrulama alanını daraltmayacak şekilde kovanlara 
verilmeye devam edilmelidir. Bu işlem, besin yönünden güven içerisinde olduğunu 
hisseden kolonideki işçi arıların yumurtlama alanları hazırlaması ve koloninin büyümesi 
anlamına gelmektedir.

2- Gerek duyulduğunda ve hastalık riski taşımayan koloniler arasında mevcut, 
yavru ve besin dengesi kurmak için kurallara uygun arılı veya arısız çerçeve transferi 
yapılabilmektedir. Bu işlem zayıf kolonilerin diğer kolonilere verilmesi veya diğerlerinden 
biraz geride olan kolonilere güçlü kolonilerden destek (arılı-yavrulu-ballı çerçeve ) 
verilmesi şeklindedir. Burada amaç, bal üretim döneminde tüm kolonilerin üretimde 
yerini almasını sağlamak, nektar akımını yeter ve en çok sayıda tarlacı arıyla karşılamak 
ve en üst seviyelerde bal üretimini gerçekleştirmektir. 

3- Gelişimi çok hızlı olan ve genetik yatkınlığı olan kolonilerin oğul verme eğilimine 
karşın, kontrollü bölme işlemi yapılmalıdır. Kontrollü bölünen ve hazır ana arı verilen 
koloniler, nektar akım dönemi uygun olan yerlerde istenen seviyelerde bal üretimi 
yapabilmektedir.

4-Kolonilerin oğul vermeden, sezonu geçirmeleri son derece önemlidir. Çünkü 
teknik arıcılıkta oğul sakınca teşkil etmektedir. Daha iddialı bir ifadeyle, oğul kontrolü 
teknik başarınızı ve becerinizi göstermektedir. Bu nedenle kontrollü bölme yanında, 
temel peteklerin hazırlanması yoğun yavru çıkışının az öncesinde veya hemen 
sonrasında yeterli miktarda kolonilere verilmesi gerekmektedir. Çünkü Mayıs ve 
Haziran dönemlerinde arılara daha geniş bir alan içerisinde çalışma ortamı sağlanması 
ve ayrıca havasızlığın giderilmesi, kovan içi sıcaklığının düşürülmesi ilk etapta temel 
peteklerin kovana verilmesiyle karşılanabilir.

5- Arılı kovanların konforu, oğul kontrolü, çalışma ve büyüme hızı düşünülürken, 
bal üretimi için en uygun hazırlıklar da gerçekleştirilmiş olur. Kuluçkalığı dolan ve yavru 
çıkışları devam eden kolonilere, ballık ilavesi yapılması da gerekebilir. Hava sıcaklıklarının 
elverdiği dönemlerde yeterli arı varlığına ulaşan kolonilere ballık ilavesi yapılır. Böylece 
sezon hazırlıklarına da başlanmış olur. Nektar akımının hemen öncesinde kolonilerin 
kuluçkalıkla birlikte bir katı sayısal olarak doldurması gerekmektedir. Yani bal üretiminde 
kullanılacak bir koloninin,  bu dönemde oğul hazırlığında olmayan en az 20 adet arılı 
çerçeve ihtiva etmesi gerekir.

 6- Yolculuk ve kovan hazırlıkları, gidilecek yerin belirlenmesi, nakliye gibi konular 
da gezginci arıcılarımızın Mayıs ve Haziran ayı içerisindeki işleri arasındadır. Yolculuklar 
gece yapılmalı, yolda acil haller halinde durulmamalı, uzun ve riskli yolculuklarda arılı 
kovanların kısmen ve tamamen zarar görebileceği unutulmamalıdır.

ARICILIKTA MAYIS-HAZİRAN AYI ÇALIŞMALARI
Seracettin GÜRSOY 

 Ziraat Mühendisi
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Röportaj

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Adım Maksut OCAKTAN, Ünye ilçesi Göbü Mahallesinde 
ikamet etmekteyim. Ailem ile birlikte aile işletmesi olarak 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorum.

Koyunculuktan önce başka bir işle uğraşıyor 
muydunuz?

Bu meslek bize Dededen kalma. Okulu bitirdikten 
sonra çalışmak için İstanbul’a gurbete gittim. İnşaatlar 
da içinde olmak kaydıyla farklı işlerde çalıştım. Ama bir 
türlü istediğim huzuru bulamadım.  Bu hayvancılıkla 
koyunla uğraşma bizim içimize işlemiş. Koyun farklı bir 
canlı insanı kendine bağlıyor. Sonrasında tekrar köyüme 
döndüm ve zaten aile mesleği olan işi hep birlikte devam 
ettiriyoruz.

Bakanlığımızın uygulamış olduğu Genç Çiftçi 
Projesi’nden faydalanmışsınız. Projeye başvuru yapmaya 
nasıl karar verdiniz?

Askerlik görevimi tamamlayıp evimi döndükten sonra 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamış olduğu Genç 
Çiftçi Projesini duydum. Ben de başvuru yaptım ve gerekli 
koşulları sağladığımdan dolayı Genç Çiftçi desteği almaya 
hak kazandım. 

Genç Çiftçi Projesi’nden kaç koyun aldınız?

Genç çiftçi projesinden 35 baş koyun 2 baş koç olmak 
üzere 37 küçükbaş hayvanı hibe olarak aldım. 

Kaç baş koyununuz bulunuyor?

Şuan kuzular ile birlikte projeden de aldıklarımız dâhil 
270 baş koyunumuz bulunmakta. 

Sürünüzde kaç baş anaç koyununuz var? 

Biz sürümüzde anaç koyun sayısını 150 baş dan 
aşağıya düşürmemeye çalışıyoruz. 

Ağıl kapasiteniz yeterli mi?

Mevcut ağılımızın arkasında yeni bir ağıl yaptık ve 
buda bize kapasite olarak fazlasıyla yetiyor.

İşletmenizi büyütmeyi düşünüyor musunuz?

İnsanların gün geçtikçe ihtiyaçları artıyor. Bizim 
büyükbaş hayvanlarımızda mevcut ve bunlara babam 

abim ve ben bakıyoruz. Tabi ki büyütmek hayvan sayımızı 
artırmak istiyoruz. Ama bunu yavaş yavaş yapmak 
istiyoruz piyasayı da izleyerek.  

Koç katımını nasıl yapıyorsunuz?

Koç katımını genelde koyunların 
yünlerini kırptıktan sonra Haziran ayında 
yapıyoruz. Aynı zamanda akrabalığı 
önlemek içinde 2-3 senede bir koçlarımızı 
değiştiriyoruz veya fazladan bir koç daha 
alıyoruz. 

Genç Çiftçi Projesi’nden aldığınız 
koyunlar ile yerli ırk arasında fark var mı? 

Bizim kendi koyunumuz karayaka 
Genç Çiftçi Projesi’nden aldıklarımız 
ise merinos ile sakızın kırması. Fark 
olarak kuyruk yapısı yerli koyunumuzun 
kuyruğu kalın ve yağlı, diğerlerinin ise 
kuyrukları ince. Yün verimi olarak yine 
karayaka daha verimli. Et olarak ise 
birbirlerine yakın aralarında pek fark yok.
İki ırkında yavrulama sayısı aynı genelde 
tek yavru. Ama merinos, sakız kırmasının yavrusu 
karayakaya göre daha dayanıklı. 

Koyunların yünlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Yünün eskisi gibi pazarı ve rağbeti yok. Artık her şey 
hazır olduğundan kimse uğraşmak istemiyor. Önceden 
insanlar bizden isterlerdi şimdi biz verelim diyoruz kimse 
almıyor. Kısacası koyundan kırptığımız yün elimizde 
kalıyor çoğunlukla.

Koyunlarınız için veteriner hekim hizmeti alıyor 
musunuz?

Veteriner hizmeti tabi ki alıyoruz. Ayrıca İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü tarafından programlı aşıları 
yaptırıyoruz.

Yaylaya ne zaman çıkıyorsunuz?

 Yaylaya Mayıs ayında çıkıp Kasım ayında havaların 
iyice soğuduğu zaman geri dönüyoruz.

Yaylaya çıkmadan koyunlarınızın aşılarını yaptırıyor 
musunuz?

Yaylaya çıkmadan önce koyunlarımızın aşılarını ve 
bakımlarını tamamen yapıp öyle yola çıkıyoruz. Şuan 
tabak, şap, çiçek aşılarımızın hepsi tamam ve sadece 
yaylaya çıkmayı bekliyoruz. 

Yetiştirdiğiniz koyunlarınızı ticari olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Biz koyunlarımızı senelik olarak damızlık olanları 
ayırdıktan sonra erkek kuzularımızı kurbana, dişi 
kuzularımızı ise Haziran ayında etlik kesim için ayırıyoruz 
ve bu şekilde işletmemizin ekonomik döngüsünü 
sağlıyoruz. 

Satışlarınızı nerelere yapıyorsunuz?

Kurbanda 100 küsür kuzumuz oluyor ve biz bu 
kuzuları burada kendi çevremizde tüketiyoruz. Yaylada 
ise dişi kuzularımızı et ocaklarına kasaplara veriyoruz.  
Sonrasındaki kalanlar ve ikinci kuzu dediğimiz geç doğan 
kuzularımızı da adaklık olarak yıl içinde talep edilen 

ihtiyaca göre bulunduruyoruz. 

Yemlemeyi nasıl yapıyorsunuz?

Yemi ve samanı dışarıdan alıyoruz. Kışın 1 ila 1 buçuk 
ay koyunlarımıza yemleme yapıyoruz. Yayla mevsimi 
dışında mahallemizde bulunduğumuz süre içerisinde 
otlak sorunu yaşamıyoruz. Komşularımızın ve kendimizin 
bahçelerinde otlamayı sağlıyoruz.

Et fiyatları sizce nasıl ve koyunculuk bir aileyi 
geçindirir mi?

20 kg’lık bir kuzu 1000 lira gelir sağlıyor. Bize bir 
kuzunun yıllık maliyeti ilaçları da içinde olmak kaydıyla 
400 TL civarında oluyor.  Bu sadece bir kuzudan elde 
edilen kazanç ve gerçekten günümüzde iyi bir gelir. 
Kısacası koyunculuk bir aileyi rahat geçindirebilir. Et 
fiyatları da tatmin edici seviyede.

Son olarak bu işi yapmak isteyenlere söylemek 
istedikleriniz nedir?

Koyunculuk yapmak koyunla uğraşmak bir aşktır. Bu 
hayvanlarla bir defa gönülden bağlandın mı artık seni 
kendine bağlıyor. Bu işi yapmak isteyenlere söylemek 
istediğim severek başlamaları gerektiğidir.  Birde koyunun 
dilinden iyi anlamak gerekir baktığında hayvanın hasta 
olup olmadığını anlamak gerekir ki buda önce yaptığınız 
işe olan sevginizle sonrada zamanla kazanılacak 
tecrübeyle gerçekleşir.

Bakanlığımız Genç Çiftçi 
Projesi Kapsamında 

Koyun Yetiştiriciliği Yapan  
Maksut OCAKTAN 

ile  koyunculuk üzerine 
konuştuk



7Ordu’daTarım

1
ALO GIDA

7 4 ordu.tarimorman.gov.tr

Üzümsü meyveler içerisinde en önemli yeri tutan çilek, 
dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Çok yıllık, otsu, 
her dem yeşil bir bitki olan çilek, ilkbaharda hiçbir mey-
venin bulunmadığı bir dönemde olgunlaşması nedeniyle 
iyi bir pazar avantajı sağlar. Lezzetli, vitamin ve mineral 
maddece zengin, taze tüketimi yanında işlenerek ya da 
dondurularak kullanılan çileğin üretimi özellikle son yıl-
larda İlimizde ve Ülkemizde artmaktadır.

Bakım İşlemleri:

Malçlama: Çilek yetiştiriciliğinde yabancı otların çık-
maması, erkenci ve kaliteli ürün elde etmek için masura-
lar siyah plastikle örtülmelidir. Malçlama yaz dikimlerinde 
dikimden sonraki aylarda (eylül-ekim), ilkbahar ve kış di-
kimlerinde ise dikim öncesi yapılmalıdır.

Sulama: Çilek aşırı suya karşı hassas bir bitkidir. Bu ne-
denle dengeli bir sulama yapılmalıdır. Aşırı sulama sonucu 
mantari hastalıklar ve kloroz ortaya çıkabilir. Sulama yön-
temleri; karık, yağmurlama ve damla sulamadır.

Gübreleme: En iyi gübreleme yaprak ve toprak anali-
zine göre yapılandır. Gübreleme yapraktan ve topraktan 
uygulanabilir. Topraktan uygulamada en uygun olanı 
gübrenin damla sulamayla birlikte verilmesidir.

Kolların Kesilmesi: Çilek yetiştiriciliğinde kol temizliği 
verim yönünden çok önemlidir. Kollar kesilmediği zaman 
verim çok düşer. Kollar görülür görülmez hemen temiz-
lenmelidir.

Çeşitleri: Çilek yetiştiriciliğinde çeşit seçimi büyük 
önem taşır. Her çeşit her bölgede iyi sonuç vermez. Sofra-
lık ve sanayi çeşitleri farklı olduğu gibi, sera ve açıkta yetiş-
tiricilik için de çeşitler farklıdır. Halen yetiştiriciliği yapılan 
ve yetiştirilmesi önerilen bazı çeşitler şunlardır: Pocahon-
tas, Dorit (216), Douglas, Chandler, Seascape, Camarosa, 

Honeoye, Oso Grande, Sweet Charlie, San Andreas ve Al-
bion. 

Toprak Hazırlığı: Çilek yetiştiriciliğinde en ideal toprak; 
pH 6,5-7 olan, su tutma kapasitesi düşük, kumlu tınlı ha-
fif bünyeli topraklardır. Yetiştiricilik yapılacak toprak has-
talıklar ve nematod yönünden temiz olmalıdır. Yapılacak 
olan toprak analizleri doğrultusunda gübreleme yapılmalı, 
Masuralar 60-70 cm genişliğinde, 25-30 cm yüksekliğinde 
olmalı ve büyük arazilerde karık pulluğu, küçük alanlarda 
ise elle yapılmalıdır.

Dikim Zamanları

1- Yaz Dikimi : Frigo fidelerde temmuz-ağustos ayla-
rında yapılır. Frigo fide, fidelikten aralık-ocak aylarında 
sökülerek temizlenen ve  ilaçlanan –2 ºC’ de soğuk hava 
depolarında saklanmış olan fide tipidir. Soğuk havadan çı-
kartılan frigo fideler bir gece suda bırakılmalı, serin saat-
lerde dikim yapılmalıdır.

Dikim 30x35 cm aralık ve mesafelerde üçgen şeklin-
de yapılır. Dikimden sonra bitkiler günde 2-3 defa olmak 
üzere 15-20 gün üstten sulanmalıdır. Aksi halde sıcak yaz 
günlerinde fidelerin tutması güçleşir. Dikimden hemen 
sonra açan çiçekler ve kollar koparılır. Bunun amacı bitki-
nin daha kuvvetli büyümesini sağlamaktır. 

2- Tüplü Taze Fide Dikimi : Bu yöntemle fidelikte ma-
yıs-haziran aylarında oluşan yavru bitkiler steril yetiştirme 
ortamlarında küçük plastik torbalarda mistleme altında 
köklendirilir ve temmuz-ağustos aylarında esas yerlerine 
dikilir. Erkencilikte birinci sırayı alır aynı zamanda verim 
yönünden yaz dikimi kadar verimlidir. Bu dikim sistemin-
de kış ayları boyunca meyve alındığı için üretim ısıtılan 
seralarda veya dona karşı önlem alınan seralarda yapılma-
lıdır.

3- Kış Dikimi : Kışları ılık geçen yerlerde (Akdeniz) ekim-
kasım aylarında taze fidelerle yapılan dikim şeklidir. Fide 
kökleri 8-10 cm kalacak şekilde ve taç tuvaleti 2-3 genç 
yaprak olacak şekilde yapılır. Fideler kök çürüklüğü için 
tavsiye edilen ilaçlarla hazırlanmış çözeltiye 5-10 dakika 
batırılıp, açılan çukurlara tam kök boğazı hizasında dikilir. 
Dikimden sonra bolca can suyu verilir. Dikim 25x30 cm 
aralık ve mesafelerde üçgen şekilde yapılır.

4- İlkbahar Dikimi: Kışları soğuk geçen bölgelerde ge-
nellikle nisan ayında yapılan dikim şeklidir. Bu dikimde 
frigo fideler kullanılır. Yaz dikiminde olduğu gibi, soğuk 
havadan çıkartılan frigo fideler bir gece suda bırakılmalı, 
serin saatlerde dikim yapılmalıdır.

Dikim 30x35 cm aralık ve mesafelerde üçgen şeklinde 
yapılır.  Bu bitkiler mayıs ve haziran aylarında az miktarda 
çiçek açarak meyve verir. Ancak esas ürün ertesi yıl alınır.

5- Sonbahar Dikimi : Fidelikten sökülen taze fideler-
le eylül ayında yapılan dikim şeklidir. Bu dikimde erken 
meyve elde edilmesine karşın, meyve verim ve kalitesi 
düşük olur. 

Ayrıca eylül ayı sıcak olduğundan fidelerin tutma ora-
nı düşük olmaktadır. Bu dikimde yetiştiricilik örtü altında 
yapılmalıdır. Bitkiler erken çiçek açmakta ve kış aylarında 
meydana gelen donlardan zarar görebilmektedir. 

Yetiştirme Ortamları

1.Örtüaltında Ye-
tiştiricilik : Örtü altı 
çilek yetiştiriciliği; 
ısıtmalı ve ısıtmasız 
cam ve plastik seralar 
ile yüksek ve alçak 
tünellerde yapılmak-
tadır. Örtü altı yetiş-
tiriciliğinde dikkat 
edilmesi gereken en 
önemli konulardan 
bir erken dönemde açan çiçeklerin donlardan zarar gör-
memesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bunun için 
sera üstünden yağmurlama, ısıtma yapmak yada daha 
kolay uygulanabilen sera içine ikinci bir alçal tünel kurma 
yöntemleri uygulanabilir.

2.Açıkta Yetiştiricilik : Çilek –10 ºC ye kadar özel bir ted-
bir almadan yetiştirilebilir. Açıkta çilek yetiştiriciliği gerekli 
tedbirler alındığı taktirde tüm bölgelerimiz için uygundur. 
Hasat bölgelere göre değişir. Verim örtü altı yetiştiriciliği-
ne göre düşüktür.                                                                                                     
        
       

ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ MELEK ŞENSOY / ZİRAAT MÜHENDİSİ

TARIM VE ORMAN BAKANIMIZ 
SAYIN DR. BEKİR PAKDEMİRLİ’NİN KATILIMI İLE 
TARIM VE ORMAN SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRİLDİ

Tarıma dayalı sanayi ürünlerinde böyle bir başarımız 
henüz gerçekleşmiş değil. Orada ilk 10’a giremiyoruz ama 
dünyada ilk 7’deyiz tarımda. Fındığı, fındık olarak değil, fındığı 
her kim bizden alıyorsa, onun aldığı şekliyle üretip, eğer 
Türkiye’ye bunun katma değerini bırakabiliyorsak bu son 
derece önemli. Fındıkla ilgili 11-12 Nisan’da bir çalıştayımız 
var. Bu çalıştaya tüm ilgili tarafları bekliyorum. Fındığın A’dan 
Z’ye her şeyini konuşalım istiyorum ve konuştuktan sonra 
bir şeye karar verelim ve fındığın geleceğini yazalım” diye 
konuştu.

Vali Seddar Yavuz ise yaptığı konuşmada, 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde ki Türkiye her alanda olduğu gibi tarımda da 
çok önemli değişiklikler meydana getirdi. Bu vesileyle sayın 
Cumhurbaşkanımıza ve sayın Bakanımıza bir kez daha 
sizler adına en derin sevgi ve saygılarımı arz ediyorum” diye 
konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Dr.Şenel Yediyıldız da programda 
yaptığı konuşmasında, “Bugün şehrimizde bizim için, 
şehrimiz için önemli bir Bakanı misafir ediyoruz. Çünkü, bu 
şehir tarımla idame eden bir şehirdir. Ordu fındığıyla, balıyla, 
kivisiyle, balığıyla bir tarım memleketidir. Onun için Tarım 
Bakanımız bizim için önemli ve değerlidir” dedi.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet  
Hilmi Güler ise konuşmasında, “Çok kıymetli bir Bakanımızın 
bulunduğu bir toplantıda sizlere hitap etmek bir onur 
vesilesi. Aslında sayın Bakanımızla bizim çok eskiye dayanan 
bir kardeşlik hukukumuz ve dostluğumuz var. Ayrıca gelişi 
bizi çok memnun etti. İnşallah bu toplantı bizler için çok 
hayırlı olur” şeklinde konuştu.

1’den devam
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin tarım alanında 
geleceğe yönelik zor bir ev ödevi bulunduğunu, 
bu ödevin siyaset üstü bir uzlaşmayla, hep beraber 
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. 

“İTHALATA MECBUR KALMIŞ BİR ÜLKE DEĞİLİZ”

Türkiye’nin 18 milyar dolarlık ihracatı ve 12 milyar 
dolarlık ithalatıyla tarımda net fazla veren bir ülke 
olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, şöyle devam 
etti:

“İthalata mecbur kalmış bir ülke değiliz. Tabii 
ki bazı kalemleri ithal edeceğiz. Zaman zaman 
bazı ürünlerin planlanmasında rekolte kayıpları 
ve ekim gecikmelerinden dolayı Türkiye ithalat 
da yapabilmelidir. Tabii ki Tarım ve Orman 
Bakanlığının ilk görevi üreticiyi korumaktır. Diğer 
taraftan tüketicimiz de çok yüksek fiyatlarla bu 
ürünleri yememelidir. Yani 200 bin ton patates 
ithalatı yapabilmeliyiz. Korkarak alacağımız bir karar 
olmamalıdır. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Tüm 
iyi niyetimizle vatandaşımızın en iyi şartlarda en 
iyi ürünleri yemesi doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” 

“6 MİLYON HEKTARDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMAYI 
TAMAMLADIK”

Türkiye’de tarım arazilerinin ölçeğinin yaklaşık 
60 dönüm olduğunu belirten Pakdemirli, bunun 

Fransa’da 420 dönüm, İngiltere’de ise 940 dönüm 
olduğuna dikkati çekti. 

Bölünmüş tarım arazilerini bir araya getirmek 
gerektiğini söyleyen Pakdemirli, Türkiye’nin 
toplulaştırmayla ilgili başarılı bir performansı 
olduğunu vurguladı. 

Yaklaşık 6 milyon hektarda arazi toplulaştırmayı 
tamamladıklarını ifade eden Pakdemirli, gelecek 
3-4 sene içinde 2 milyon hektarda daha bu işlemin 
tamamlanacağını bildirdi. 

Türkiye’de dekar başına verimin çok iyi olmadığını 
belirten Bakan Pakdemirli, “Sulama bizim bütün 
başarımızın anahtarı. Yüzde 50 daha fazla gıda 
üretimini artırmanın en önemli anahtarlarının biri 
sulamayı çözmemiz. Biz şu an 6,6 milyon hektarı 
suluyoruz. Yaklaşık 2 milyon hektarı daha sulamaya 
açmamız lazım. Bunun kabaca Türkiye’ye maliyeti 
100 milyar.”

“TOHUMDA 11. SIRADAYIZ”

Bakan Pakdemirli, tohumun da eleştirilen bir konu 
olduğunu dile getirerek, “Tohum işinin Türkiye’de 
kalmasında fayda var. Türkiye 750 milyon dolarlık 
bir pazarla dünyada 11. sırada. 2002’de 150 bin ton 
tohum üreten ülkeden bugün 1 milyon 50 bin tona 
gelmişiz. Aşağı yukarı yeterlilikler tarlada benim 
gördüğüm kadarıyla yüzde 70-75 seviyelerinde. 

Yani 100 dönüm tarlanız varsa 75 dönümünü yerli 
tohumla ekebiliyorsunuz.” dedi.

“TÜRKİYE GDO’SUZ BİR ÜLKEDİR”

Türkiye’de GDO’lu ürün üretilmediğine işaret eden 
Pakdemirli, “Türkiye GDO’suz bir ülkedir. GDO’suz bir 
ülke olmanın avantajını da ihracatta yaşamamız, 
bunu anlatmamız lazım. Türkiye’nin toprak kaynakları 
sınırlı olduğu için GDO’suz bir ülke olarak kalması 
lazım ama diğer taraftan GDO ile ilgili teknolojiler 
de dâhil olmak üzere tüm teknolojileri takip ediyor 
olmamız lazım.” diye konuştu. 

“DÜNYADA TİCARİLEŞMİŞ BİR ELEKTRİKLİ 
TRAKTÖR YOK”

Pakdemirli, yerli elektrikli traktörle ilgili kısa 
zamanda büyük bir adım atıldığını belirterek şunları 
kaydetti:

“Şu anda seri üretime hazır. 8 saat tek şarjla 
çalışacak. 7 ila 10 liralık bir şarjla 8 saat boyunca 
köylüye, üreticiye, çiftçiye hizmet verecektir. Yaşlı 
traktörlerden kurtulacağız. Bunu İzmir üretmek 
istemez mi? Manisa, Gaziantep bu işe çok hevesli. 
İnanın dünyadaki çok büyük traktör firmaları dâhil 
bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar ‘birlikte üretim 
yapalım.’ diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir 
elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa bir zamanda 
bitirdik, prototipini ortaya koyduk.”

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam

1’den devam

Fındığın günlük beslenme açısından da önemli 
olduğuna değinen Pakdemirli, “500 bin ailenin ekmek 
yediği, 700 bin hektar alanda dikili olan fındığın dünyada 
en iyi kalitelisini biz üretiyoruz. Sadece ekonomik olarak 
da bunu değerlendiremeyiz. Sosyolojik olarak da bunu 
değerlendirmemiz gerekiyor. Bu şekilde de mutlaka ele 
almamız gerekiyor.” açıklamasında bulundu. 

“DÜNYADAKİ FINDIK ALANLARININ YÜZDE 75’İ BİZİM”

Pakdemirli, “Dünyadaki fındık alanlarının yüzde 75’i 
bizim” diyerek, şunları kaydetti:

“Aşağı yukarı dünya fındığının yüzde 70’ini de biz 
üretiyoruz. 100 ülkeden fazla ülkeye ihracatımız var. 
Toplamda ortalama 250 bin ton fındık ihracat ediyoruz. 
Dünya ihracatının yüzde 75’ini, toplam Türkiye’nin de 
tarımsal ihracatının da yüzde 10’unu oluşturuyor. Bütün 
bunları alt alta sıraladığımızda fındık gerçekten stratejik. 
Dünyanın en iyi kalite fındığı ve en çok üretimi bizde.”

Pakdemirli, hasat zamanı geldiğinde fındıkta en büyük 
endişenin fiyat olduğunu aktararak, “Fındığın fiyatının 
ötesini de mutlaka konuşuyor olmamız lazım. 10 sene, 
20 sene, hatta 50 sene sonrasını konuşmamız lazım. Eğer 
fındıkta rekabetçi isek 50 sene sonra da rekabetçi kalmanın 
mutlaka yollarını bulmamız lazım. “ dedi. 

Pakdemirli, bakanlıkta çalıştaylardan çıkacak sonuçları 
değerlendirecek çalışma grubu kuracağını da belirterek, 
daha fazla bilgi ve önerisi olanların bakanlıktaki bu çalışma 
grubuna başvurabileceğini söyledi.

Fındığı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve hükümetin çok önemsediğini vurgulayan Pakdemirli, 
fındıkta bu çalıştayı her yıl devam ettirmek istediklerini 
anlatarak, şöyle devam etti:

“Fındığın en büyük fındık çalıştayı var. Amerika bunu her 
sene konuşuyor. Biz vermiş olduğumuz önemi göstermek 
maksadıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve ben bu yıl 
mayıs ayında fındığı konuşmaya Amerika’ya gidiyoruz. 
Her sene de mümkün mertebe orada olacağız. Çünkü 
dünyanın en büyük üreticisi olarak bizim orada olup en 
üst seviyeden temsil edilmemiz gerekiyor. Bu temsiliyet 
içerisinde fındıktaki kaliteyi ve verimi nasıl artırabiliriz, en iyi 
fiyatla, en iyi katma değerle nasıl değerlendiririzi mutlaka 
konuşuyor olmamız gerekiyor.” 

“TMO’YA GEREK KALMADAN FİSKOBİRLİK BURADA 
REGÜLASYON GÖREVİ GÖRSÜN”

“TMO olarak bugüne kadar çiftçimize ve müstahsilimize 
tam destek olduk, bundan sonra da gerekiyorsa bölge 
insanına destek olmaya devam ederiz.” diyen Pakdemirli, 
şunları kaydetti:

“Ama benim isteğim şu. FİSKOBİRLİK burada. Ben 
isterim ki TMO’ya gerek kalmadan FİSKOBİRLİK burada 
regülasyon görevi görsün. Tabii ki bazı şartlar yüzünden 
FİSKOBİRLİK bu görevi yerine getiremiyordu ama biz 
devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş 
olduğu güçle FİSKOBİRLİK’e bu sene bir can suyu verdik. 
İnşallah FİSKOBİRLİK de bunu iyi değerlendirecek ama 
bunun bir sonraki adımı FİSKOBİRLİK’in tek başına artık 
piyasada regüle edebilmesidir. Edemezse de biz yine 
TMO olarak oradayız ama bu işlerin, regülasyon kısmının 
asıl sadece fındık değil, tüm tarım ürünlerinde mutlaka 
birliklerin ve kooperatiflerin bu işleri yapıyor ve regülasyon 
görevini onların görüyor olması lazım ama olmadığı yerde 
de her zaman TMO olarak bölge çiftçisinin, insanının ve 
üreticisinin her zaman yanında oluruz.”

“10 ÇEŞİT MARKA GİBİ PAZARLAMAMIZ LAZIM”

Pakdemirli, fındık çeşitlerinin ayrı ayrı pazarlanması 
gerektiğinin altını çizerek, “Fındık ürünlerinin her birini ayrı 
torbalara koyup 10 çeşit marka gibi pazarlamamız lazım. 
Bunu da mutlaka yapmamız lazım. Eğer bunu yaparsak 
burada katma değeri mutlaka artırırız. Biz mutlaka daha 
fazla bu işin girdisini getirmemiz lazım.” diye konuştu. 
Bakan Pakdemirli, bunun yapılabilmesi için TMO’ya görev 
vereceği bilgisini paylaştı.

Fındığın senede 2-3 milyar dolarlara kadar Türkiye’nin 
ihracatına katkı sunan bir ürün olduğunun altını çizen 
Pakdemirli, bu ürüne çok daha hassasiyetle yaklaşıp işin 
gereğini yapmaları gerektiğini söyledi. 

Fındıkta bazı sorunların olduğuna da dikkati çeken 
Pakdemirli, “Fındıkta verimi ve hastalıklarla mücadeleyi 
artırmamız, lisanslı depoculuğu da mutlaka halletmemiz 
lazım.” dedi. 

Pakdemirli, tanıtımına desteklerini sürdürecekleri fındıkta 
iç tüketimin mutlaka artırılması gerektiğine işaret ederek, 
“Ürünlerin sağlıklı olarak piyasada satılabilmesi için genel 
kural yüzde 50 ihracat, yüzde 50 iç tüketim. Bunlar olduğu 
zaman fiyatlar birbirini dengeliyor ama iç tüketim fazla 
ihracat yok veya ihracat var, iç tüketim azsa her zaman fiyat 
dengesizlikleri yaşayabiliyoruz. O yüzden iç tüketimimizi 
mutlaka artırmamız lazım.” diye konuştu.

“TÜRKİYE FINDIĞININ MARKA DEĞERİ DAHA DA 
ARTACAK”

Pakdemirli, Ulusal Fındık Çalıştayı’nın sektör açısından 
milat olduğuna inandığının altını çizerek, “İnanıyorum 
ki ortaya koyulacak çalışmalarla üreticimiz, tüccarımız, 
sanayicimiz daha güçlü olacak. Türkiye fındığının marka 
değeri daha da artacak. İnşallah bu konudaki liderliğimizi 
daha da geliştirecek hale geleceğiz ama bu çalıştayı her 
sene de takip etmemiz lazım.” açıklamasında bulundu.

Bu yıl hedeflerinin de olduğunu söyleyen Pakdemirli, 
“2020’de tekrar çalıştayı açtığımızda diyeceğiz ki bu 
hedefleri koymuştuk, şimdi neredeyiz. Bu çalışmaları 
yapacaktık, şimdi yaptık mı, yapmadık mı.? Dolayısıyla bu 
çalıştaya her yıl devam etmemiz gerekiyor.” diye konuştu. 

“FİYAT İŞİNİ HASADA DOĞRU KONUŞURUZ”

Ordu’ya fiyat konuşmaya gelmediklerini belirten 
Pakdemirli, “Fiyat işi bugünün işi değil. Hasada doğru tekrar 
bunu konuşuruz ama sürdürülebilir şekilde üreticilerimizle 
bu işle ilgili, ‘ben bunu ürettim ama seneye kaça satarım’ 
gibi bir düşüncesi olmayacak şekilde uzun vadeli bir 
fiyat programına eğer bu işi oturtabilirsek döviz bazında 
üreticimiz de memnun olur diye düşünüyorum.” şeklinde 
konuştu. 

Pakdemirli, fındık ihracatındaki döviz girdisi hedefine 
de değinerek, “İnşallah orta vadede bu işin yıllık Türkiye’ye 
katkısını 3 milyar dolara çıkarma hedefimizi arkadaşlarla 
ortaya koyduk. İnşallah orta vadede fındığın Türkiye’ye 
katkısı minimum 3 milyar dolar olacak şekilde biz bir plan 
ve programı hayata geçireceğiz. Bunu daha da ileriye 
taşıyıp bu fiyatların üstüne çıkmamız söz konusu.” dedi. 

ULUSAL FINDIK ÇALIŞTAYI İLİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Türkiye Gdo’suz Bir Ülkedir”
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Malzemesi : 2 adet 
yumurta, 1 su bardağı süt, 
Yarım su bardağı su, Yarım 
paket kabartma tozu,  
1 adet rendelenmiş havuç, 
Maydanoz, dereotu, 
1 su bardağı un, Tuz

Yapılışı:Yumurta, su, 
süt, kabartma tozu ve tuzu 
çırpın. Unu ekledikten 
sonra pürüzsüz bir kıvamda 
karışımı hazırlayın. En son 
sebzeleri ekledikten sonra 
ısıtılmış ve az yağlanmış 
tavaya eşit olacak şekilde 
yayın. Orta ateşte kontrol 
ederek pişirin. Piştikten 
sonra tereyağ sürün.  Afiyet 
olsun 

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Kolesterolün dengelenmesine yardımcı 
olur.

• Kan hücrelerinin sağlığını destekler.

• Bezelye ve susam yağı birlikte tüketildi-
ğinde enfeksiyonları, mantar hastalığını önle-
yici etki gösterir.

• Zihinsel fonksiyonları destekler.

• Tüm gün bilgisayar başında çalışan, 
telefonla çok fazla ilgilenen kişilerin vücu-
da aldıkları radyasyonun olumsuz etkilerini 
azaltmak için düzenli olarak bezelye tüketimi 
öneriliyor.

• İçerdiği vitaminler ve mineraller saye-
sinde tam bir enerji kaynağıdır.

• Saç dökülmesini önler.

• Kalp ve damar sağlığını koruyucu özel-
liktedir.

• Kas ve iskelet yapısını güçlendirir, des-
tekler.

• Bezelyeyi kaynatarak suyunu içmek sin-
dirim ve bağışıklık yollarının fonksiyonlarını 
düzenlemeye yardımcı olur.

• Bezelyeyi haşlayıp tanelerini ezerek 
püre haline getirip cilde sürmenin cilt sağlığı-
nı desteklediği bilinmektedir.

Bir adam sabah yürürken ilginç bir cenaze kafilesi farkeder. Önde 
giden köpekli bir adam, arkasında bir tabut ve 10 metre arkadan gelen 
bir başka tabut ve tek sıra olmuş yaklaşık 200 adam. Tuhafına gider.

Kafilenin başındaki adam kuşkusuz cenazenin sahibidir, yanına yak-
laşır ve sorar:

– Beyefendi, ölenler neyiniz oluyor acaba?

Adam yanıtlar:

– Öndeki karım, arkadaki de kayınvalidem.

– Vah vah başınız sağolsun. Nasıl oldu?

– Köpeğim karıma saldırıp öldürmüş. Kayınvalidem de karıma yar-
dıma gelmiş, onu da öldürmüş.

Adam biraz düşündükten sonra sorar:

– Beyefendi köpeğinizi alabilir miyim?

– Sıraya geç!..

En son teknolojik buluşların sergilendiği “Robotlar 
Fuarı”nı dolduran yüzlerce kişi, engebeli araziler için ge-
liştirilen insan şeklindeki modellerin yarışını izliyorlardı. 
Her biri milyonlarca dolar kıymetindeki robotlardan ba-
zıları, önlerine konan engellere takılıp devrilirlerken, ba-
zıları da metal gövdelerine yerleştirilen bilgisayarlar yar-
dımıyla ayakta kalmayı beceriyorlar ve meraklı seyirciler 
tarafından büyük bir hayranlıkla alkışlanıyorlardı.

Yarışmanın sonlarına gelindiğinde, kalabalık arasın-
dan sıyrılan bir ufaklık, robotların yarıştığı bölgeye girdi 
ve tıpkı onlar gibi, sağa sola sallanarak yürümeye baş-
ladı. Küçük çocuğun sevimli halleri, kendilerini ruhsuz 
makinelere kaptıran seyircileri eğlendirip güldürmeye 
yetmişti.

Küçük çocuk, robotların aşması için sıralanan engel-
leri birer ikişer geçti ve masalarının üstünde “mucit” ya-

zan kişilerden birine sokularak:

— Bu robotlar büyük işler başarıyormuş, dedi. Hem de 
çok değerliymişler, öyle değil mi?

— Elbette, dedi adam. Bunların hiç birisine paha biçi-
lemez.

Çocuk, tebessüm edip:

— Ama çoğu devrildiler, diye atıldı. Oysa ben yıkılma-
dım.

Masa başındakiler, bu sözlerden hiç bir şey anlama-
dıklarından, çocuğu bırakıp robotlara döndüler.

Küçük çocuk oradan ayrılırken yine sallanıyordu. 
Doğduğu günden bu yana sakattı ama, artık üzülmesine 
gerek kalmamıştı.

SEBZELİ KREP VİŞNELİ LOKUM

Malzemesi: • 4 su bardağı ev yapımı vişne suyu(200 ml su 
bardağı)Hazır vişne suyu da olur, 4 yemek kaşığı tepeleme nişas-
ta( buğday nişastası kullandım), Üzeri için; Yeşil fıstık

Yapılışı:Önceden yeteri kadar şekerini koyup kaynattığımız 
vişne suyumuzundan 4 su bardağı vişne suyu koyuyoruz.Üzerine 
nişastayı koyup kaynayınca kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan 
sonra altını kısıp 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alıyoruz.  S u 
ile her yerini ıslattığımız ince uzun bardaklara pişirdiğimiz sosu 
döküyoruz. Oda sıcaklığında soğutup dolapta 1 gece veya 5-6 

saat soğumaya bıraka-
lım. Daha sonra bar-
dakların kenarlarını 
hafif hafif açarak çıka-
rıyoruz eğer çıkmakta 
zorlanır da kenarlarını 
bıçakla açıp çıkartın. 
Daha sonra dikkatli bi 
şekilde kenarlarını hin-
distan cevizine bulu-
yoruz tam ortasından 
kesip servis tabağına 
alıyoruz. Üzerini yeşil 
fıstıkla istediğiniz şe-
kilde süsleyip servis 
edebilirsiniz

& Bitkiler

Sağlık

BEZELYE

biraz da 

gülelim...

4 Sebzeli Krep

4 Vişneli Lokum

- Sıra -

-Robot Yarışması-
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İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime İl ve İlçe Müdürlüklerimizden (Adana, 
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Artvin, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Giresun, Hakkari, 
Hatay, Karabük, Kayseri, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon); Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, 
Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi ve Veteriner Hekim olmak üzere toplam 56 
teknik personel katılmıştır.

Eğitimde; Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz personelince 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler, prosedürler, 
diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri, Temel HACCP ve ön gereksinimler, Temel HACCP prensipleri 
ve tetkik, gıda güvenliği bilgi sistemi anlatılacak, uygulamalı olarak denetim ve numune alımı 
gösterilmiştir.

Kurs bitiminde kursiyerlere katılım belgesi verilmiştir.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE GIDA KONTROL GÖREVLİSİ KURSU DÜZENLENDİ

Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak 
yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin 
kalite ve stoklarının korunması amacıyla Denizlerde ve İç 
Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 
4/1 Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen 
genel yasaklar 15 Nisan’da başladı.

Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerimizde 
15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları 
ile su ürünleri istihsali yasaktır. Trol avcılığına açık tüm 
karasularımızda ise Akdeniz’de 15 Nisan — 15 Eylül diğer 
denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında trol 
ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır.

Alamana (Voli) ağları ile 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri 
arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. Gırgır ağlarının 
kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının 
serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha 
fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri 
avcılığında kullanılması yasaktır.

Bütün karasularımızda 15 Nisan — 31 Ağustos tarihleri 
arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. 

Sadece Dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı 
dönem boyunca serbesttir.

Bütün karasularımızda 15 Nisan — 15 Haziran tarihleri 
arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı 
yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem 
boyunca yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak ağların 
göz açıklığı 400 mm’den küçük olamaz.

Bütün karasularımızda 1 Nisan — 31 Ağustos tarihleri 
arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile 
palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 — 31 Ağustos 
tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.

Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek 
yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin 
başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünleri 
avcılığı yasaktır.

Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofılament 
(tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) 
misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması 
yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınaklarında, 

barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır.

Unutmayınız; ideal avcılık dengeli avcılıktır. Aşırı 
ve kuralsız avcılık, geleceğimizin ve çok önemli bir 
zenginliğimizin yok edilmesi demektir. İyi bir gelecek için 
avlanma usul ve esaslarına uyunuz.

Amacınız; günü kurtarmak değil, geleceği kurtarmak 
olmalıdır.

SU ÜRÜNLERİ GENEL AV YASAKLARI 15 NİSANDA BAŞLADI

Fındık kozalak akarı çok önemli bir fındık zararlısı olup; 
fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek 
büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Fındık kozalak akarının iki değişik formu bulunmaktadır. 
Gal oluşturan formu sadece generatif tomurcuklar 
üzerinde beslenerek kozalak oluştururlar ve böylece 
verimi doğrudan olumsuz etkilerler. Diğer formu fındığın 
hem generatif hemde vejetatif kısımlarında beslenerek 
meyvelerin ve tomurcukların dökülmesine deformasyonlu 
bitki organlarının oluşmasına neden olarak verimi olumsuz 
yönde etkilemektedir. Zararlı ile mücadele kültürel ve 
kimyasal mücadele şeklinde uygulanmaktadır.

Kimyasal Mücadele: Sürekli mekanik mücadele yapılan 
fındık bahçelerinde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz. 
Ancak mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde bir 
ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla 1-10 da büyüklükteki 
bahçelerde 10 ocak, 11-30 da büyüklükteki bahçelerde 20 
ocak ve 30 da’dan büyük olan bahçelerde de 30 ocak tesadüfi 
olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın 1’er dalındaki kozalaklar 
sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak, bir 
daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanmalıdır. Bir dalda 
ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadele yapılmalıdır.

En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün 
yoğun olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süredir. 
Bu dönemde uç sürgünler 4-4.5 yapraklı, yeni tomurcuklar 
toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen 
meyveler mercimek büyüklüğüne geldiğinde ilaçlama 
yapılmalıdır. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir.

Kimyasal mücadele, Bakanlığımızca tavsiye edilen bitki 

koruma ürünlerinden 100 g/l Chlorpyrifos-ethyl+25 g/l 
lambda cyhalothrin aktif maddeli BKÜ’den 100 ml/da olarak 
kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadelede hidrolik bahçe pülverizatörü, 
motorlu bahçe pülverizatörü veya sırt atomizörü kullanılır.

Uygulamanın değerlendirilmesi amacıyla ilaçlanan 
bahçelerde yaprak dökümünden sonra, ön sayımlarda 
anlatıldığı gibi ikinci bir sayım yapılmalıdır. Bu sayım 
sonucunda bir dala isabet eden ortalama kozalak sayısı 
5’den az ise uygulama başarılıdır.

Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde 
yapılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal derecede 
sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama 
esnasında arıların su içtiği kaynaklara ilaç bulaştırılmaması 
son derece önemlidir. İlaçlama esnasında tüm koruyucu 
önlemler alınmalı, hiçbir şey yenilip içilmemeli, koruyucu 
maske gözlük ve eldiven mutlaka bulundurulmalıdır. 
İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabunlu 
su ile yıkanmalı, boş ilaç ambalajları su kaynaklarına 
bulaşmayacak şekilde derin bir çukura gömülmelidir. 

İlimizin fındıktan sonra diğer önemli bir geçim kaynağı da 
arıcılıktır. Arıların zarar görmemesi için su içtiği kaynaklara 
Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması, ilaçlamaların 
akşamüzeri veya sabahın erken saatlerinde, arıların uçuş 
yapmadıkları zamanda yapılması ayrıca zirai mücadele 
zamanı gelmeden bir hafta önceden arıcılarımızın 
arılarını mümkün mertebe 6 km. uzağa yerleştirmeleri 
gerekmektedir.

FINDIK KOZALAK AKARINDA KİMYASAL MÜCADELEYE DİKKAT

Bakanlığımız, Gıda mevzuatı kapsamında gıda ve yem 
işletmelerinin resmi kontrollerini yürüten tüm kontrol görevlilerinin, 
yetkili olduğu alan kapsamında görevlerini yeterli ve etkili yapmalarını 
ve resmi kontrolleri düzgün yürütmelerini sağlamak üzere uygun 
eğitimi almalarını temin eder. Bu amaçla Bakanlığımızca, ilimizde 
15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında 5 gün süreli Kontrol Görevlisi 
Kursu düzenlenmiştir.


