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BAKANIMIZ
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:
“Tarım Ve Ormanın
25 Yıllık Yol Haritası
Belirlenecek”

BİRİNİZ BİN OLSUN HASADINIZ BEREKETLİ OLSUN
FINDIK HASAT ŞENLİĞİ BÜYÜK ÇOŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’nin en geniş katılımlı sektör istişare platformu
olması hedeflenen 3. Tarım ve Orman Şûrasının amacını
“Türkiye’de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini
arttırmak, güvenilir gıda teminini, doğal kaynaklarımızın
sürdürülebilirliğini, çiftçilerimizin refahını ve planlı
üretimi sağlayacak çalışmalar yapmak ve stratejiler
geliştirmek” olarak özetledi Bakan Pakdemirli. Şûra ile
tarım ve ormancılıkta, önümüzdeki beş yılı planlayarak,
gelecek 25 yılı yönetmeyi hedeflediklerini söyledi.
devamı 8’de

KÖŞE YAZISI

Türkiye’nin dünya üretiminde ve ihracatta ilk sırada
olduğu fındık için Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt
Mahallesi’nde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli,
Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov ve Gürcistan Çevre
Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili’nin katılımıyla
“Fındık Hasat Şenliği” düzenlendi.
Büyük bir çoşku ile gerçekleştirilen fındık hasat şenlğinde
Tarım Ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli
“Biriniz bin olsun! Hasadınız bereketli olsun!” sözleri
ile konuşmasına başladı. Bakan Pakdemirli; Karadeniz
bölgesinde, 592 bin ailenin, 728 bin hektar alan üzerinde,
dünyanın en kaliteli fındığını yetiştirdiğini belirtti.
FINDIKTAN, YILDA 2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GELİRİ
ELDE EDİLİYOR

Kemal YILMAZ
İl Müdürü
Ağustos ayı içerisinde düzenlediğimiz hasat
şenliği ile başlayan fındık hasat sezonunu geride
bıraktık. Birçok üreticimiz ürettiği ürününü pazara
indirip satışını bile yaptı. Yüksek ilçelerimizde ise
harmanda kurutma işlemleri tamamlanmak üzere.
Önceki yıllarla mukayese ettiğimizde fındık üreticisinin bu yıl hem verim hem kalite hem de fiyat
anlamında daha mutlu olduğunu söyleyebiliriz.
Hasattan önce Sayın Cumhurbaşkanımızın, fındık
fiyatlarını ve TMO’nun fındık alacağını açıklaması
üreticilerimizi son derece mutlu etti ve hasadın
bayram havasında geçmesine neden oldu.
devamı 2’de

Türkiye, üretim ve ihracatta birinci sırada yer alarak,
dünyanın en önemli fındık üreticisi konumunda. Bakan
Pakdemirli, dünya ve ülke ekonomisinde Türk fındığının
yerini rakamlarla ifade etti; “Üretimde geçen sene, 515
bin tona ulaşmış bulunmaktayız. Dünya fındık alanlarının
%75’ine sahibiz. Son yıllar ortalamasına göre, dünya
fındık üretiminin, %65 ila 70’i ülkemizde gerçekleştiriliyor.
100’den fazla ülkeye, yılda ortalama, 250 bin ton iç fındık
ihraç ediyoruz. Dünya fındık ihracatının da %76’sını
gerçekleştiriyoruz. Fındık, bugün ülkemiz tarım ihracatının
bir numaralı ürünü. Toplam tarım ihracatının, yüzde 10’unu
fındık oluşturuyor. Fındık, ülkemize yıllık ortalama, 2 milyar
dolarlık ihracat geliri kazandırıyor” dedi.
“TMO, FINDIK ALIMINDA
İÇERİSİNDE YAPACAK”

ÖDEMELERİ
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Fındık Tahmin Komisyonlarınca 2019 yılı fındık
rekoltesinin, 700 Bin Tonun üstünde beklendiğini belirten
Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından
duyurulan fındık alım fiyatlarını hatırlattı ve TMO, kabuklu
fındık alım kriterlerini açıkladı; “Sağlam iç fındık oranı %40
ve üzeri, Rutubet oranı %6’ya kadar, Buruşuk iç fındık oranı
%10’a kadar, Çürük ve bozuk iç fındık oranı %3 ve altı, Çatlak,
kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı %5
ve altı, Yabancı madde oranı (taş, toprak vb.) %0,5 ve altı
olan tüm fındıklar satın alınacak olup, ödemeler en geç 20
gün içerisinde yapılacaktır.”
FINDIK HASADINDA ÜÇ ÜLKE OMUZ OMUZA
Ordu’daki Hasat Şenliğinde, dünya fındık üretiminde,
en büyük paya sahip 5 ülkeden 3’ünün Bakanları yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan
Cumhuriyeti Tarım Bakanı İnam Karimov ve Gürcistan
Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili ile
Hasat Şenliği öncesi, Fındık Yetiştiriciliği Alanında stratejik

işbirliği deklarasyonu imzalandığını belirtti; “Kalite ve
verimi arttırma, hastalık ve zararlılarla mücadele, fındığa
katma değer oluşturma, birlikte yürümek adına oluşturulan
stratejik işbirliği deklarasyonunu, 3 bakan birlikte açıkladık”
dedi. Bu birlikteliğin, Uluslararası Kabuklu Meyveler Konseyi
(INC) benzeri bir birlikteliğin de, temellerinin atılmasına
zemin oluşturacağını ifade etti.
ORDU’DA SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPASİTESİNDE
5 BİN TON ARTIŞ
Bakan Pakdemirli sözlerine, su ürünlerinde verilecek
desteklerle devam etti. “Ordu il müdürlüğümüz emrinde
kullanılmak üzere yeni su ürünleri kontrol teknesini (14
metre boy, 30 knot hız) hizmete alıyoruz! Diğer bölgelere
göre çok daha fazla tercih edilen Ordu bölgesinde
yetiştiricilik kapasitesine ilave 5 bin ton artışı veriyoruz! Kıyı
balıkçılarına 2 yıl önce vermeye başladığımız desteklemeleri
2019 yılında da artırarak devam edeceğiz!” dedi.
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KÖŞE YAZISI
Kemal YILMAZ
İl Müdürü
1’den devam
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FINDIK:Bu aylarda toprak ve yaprak numuneleri alınarak analizleri
yaptırılmalıdır. 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.

EYLÜL - EKİM
FINDIK: Alçak ve orta kesimlerde hasat edilen fındıklar kurutulur. Yüksek
kolda ise hasada devam edilir. Fındığın önemli zararlılarından olan
fındık filiz güvesine karşı, hasat bittikten sonra yapraklar yere düşmeden
ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, toprakta Mayıs böceğinin 5-6 cm
uzunluğundaki larvaları varsa ve ocakta kuruma görülüyorsa ilaçlı
mücadeleye başlanır.
Eğer, geçen zamanda toprak tahlili yaptırılmadıysa Ekim ayı içinde mutlaka
yaptırılmalıdır.
Fındık ocaklarında çeşitli hastalık ve zararlılardan dolayı kuruyan ve
hastalıkla bulaşan dalların kesilmesi, bu kesilen dalların ise hemen
bahçeden uzaklaştırılıp yakılması gerekir.

Üretici mutlu, mesut fındığını toplayıp harmanda kuruttuktan sonra pazara
indirmeye başladı. Üreticimize bu mutluluğu yaşattığı için Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız
Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ ye ve yaşanan bu süreçte katkısı olan tüm herkese üreticilerimiz adına teşekkür ediyor,
şükranlarımı sunuyorum. Şu anda TMO
tarafından %50 randımanlı Giresun kalite fındık 17 TL den, levant kalite kabuklu
fındık ise 16,50 TL den alınmaktadır. Fındığa verilen destekleme rakamları da bu
fiyatların üzerine eklenecek olursa Giresun kalite fındığın kilogramı 19 TL’ye,
levant kalite fındığın kilogramı 18,50 TL
ye gelmektedir. Son 10 yıllık dönemde
ilimiz fındık üreticilerine ödenen destek
miktarı ise 2,84 milyar TL’dir.
Bakanlığımız tarafından üreticilerimize verilen bu destekler ve ihtiyaç
olduğunda TMO tarafından fiyat açıklanarak fındık alımı yapılması ihraç ürünümüz olan fındığı ve üreticilerimize
verilen desteği ortaya koymaktadır. Evet,
bizler de Bakanlığımızın ildeki temsilcileri olarak yeşil altın fındığımıza sahip
çıkıyor, verim ve kalite artışı sağlayacak
önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu
kapsamda uyguladığımız projelerle 2 binin üzerinde örnek bahçeler oluşturduk
ve budama konusunda sertifika sahibi 3
bin budama eleman yetiştirdik. Bu yılda
Valiliğimiz himayesinde uygulayacağımız projelerle il genelinde örnek bahçelerimizi her mahalleye yaymak istiyoruz.
Yine Ülkemizde ve dünyada önemi
her geçen gün artan organik tarım ve
iyi tarım uygulamaları konularında da
ilimizde büyük yol kat ettik. Bu doğrultuda, 2012 yılında 90 üreticimiz ile uygulamaya koyduğumuz “Fındıkta İyi Tarım Uygulamaları Projesi” 2019 yılı itibari
ile 74.331 dekar alanda 2.072 üreticimiz
tarafından yapılmakta. Bunların yanın-

da, 2013 yılında 20 üretici ile “Fındıkta
Organik Tarım Uygulamaları Projesi”
başlatmıştık ve 2019 yılı itibari ile proje
kapsamında 69.600 dekar alanda 2.760
üreticimize ulaştık. Bu konuda yapacağımız çalışmalarla çok daha iyi yerlere
geleceğimize inanıyorum.
İl Müdürlüğü olarak fındıkta verim
ve kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada önceliğimiz olacaktır. Çünkü bizler
biliyoruz ki sadece 1 randıman artışı bu
ilin ekonomisine yılda yaklaşık 70 milyon TL, verimde sağlanacak % 10’luk bir
verim artışı ise yaklaşık 350 milyon TL
katkı sağlayacaktır. Bu konuda önemli bir mesafe aldığımızı söyleyebilirim.
Bundan sonrası içinde üreticilerimiz ve
sektörün diğer temsilcileri ile birlikte
yapacağımız çalışmalarla fındığın ilimiz
ekonomisine olan katkısını arttıracağız.
Bu noktada üreticilerimize önemli görevler düşmektedir. Hasat sezonunu geride bıraktığımız bu günlerde doğru bir
gübreleme için toprak tahlili alarak ve
hemen akabinde budama çalışmalarıyla yeni sezon hazırlıklarını başlatmanız
gerekiyor. Devamında gübreleme, zirai
mücadele vs. çalışmalarını tekniğine
uygun yaparak arzu edilen verim ve kaliteye ulaşabilir ve fındığın ilimiz ekonomisine olan katkısını arttırabiliriz. Fındık
uzmanlarımız bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da yanınızda olacak ve
sizlere her türlü desteği sağlamaya devam edecektir. Birlikte güzel işler yaptık
daha güzellerini siz değerli üreticilerimiz
ile yine birlikte yapacağız. Hep beraber
uygulayacağımız projelerle hedeflerimize ulaşacağız. Çocuklarımız için geleceğimiz için daha güçlü bir Türkiye için
üretimi arttıracağız. Daha güçlü bir Türkiye sevdası ile üreten ve üreticinin yanında olanlara bir kez daha şükranlarımı
sunuyor, üreticilerimize bol ve bereketli
kazançlar diliyorum.

MEYVECİLİK: Meyvelerde hasat yapılır. Meyve bahçelerinde toprak tahlilini
de ihmal etmeden yaptırmak gerekir.
SÜT VE BESİ SIĞIRCILIĞI: Sonbahar dönemi şap aşıları yaptırılır. Hayvanlara
daha önce uygulanan iç ve dış parazit ilaçlaması tekrarlanır. Yayla
dönüşleri de bu döneme denk geldiğinden ahırlar dönüş için hazırlanır.
Ahırlar badana, boya yapılır, ilaçlama ve onarım gibi işlemler yapılır.

KONTROL-52 DENİZE İNDİ

SERACILIK: Domates ve hıyarda mahsul gübrelemesine, budamayla diğer
bakım işlerine ve yalancı mildiyö ile mücadeleye devam edilir. Kıvırcık
marulların toprak hazırlığı yapılarak ekim gerçekleştirilir.
PATATES: Patateste hasat yapılır ve uygun depo şartlarında depolanır.
ARICILIK: Bal hasadına devam edilir. Arı kolonilerine kış dönemi için bal
depolanmış yeterli petekler bırakılır. Bal hasadından sonra şuruplama
ve varroa mücadelesi yapılır. Kovanlarda kış hazırlığı yapılarak kovan
çatlakları ve yarıkları onarılır.
MISIR: Mısır hasadına başlanır. Daneli ya da koçanlı olarak elde edilen
mısır ürünü ambarda depolanmadan önce kurtlanmaması için koruyucu
olarak ilaçlanması gerekmektedir. Ayrıca, mısır kurdu ile kültürel mücadele
olarak mısır hasat edildikten sonra arta kalan mısır sapı artıkları, tarladan
toplanıp yakılmalıdır.
KİVİ: Bahçede toprak işlemesi yapılır.

ordu.tarimorman.gov.tr

Bakanlığımızca sağlanan bütçe ile İl Müdürlüğümüz tarafından su ürünleri kontrol ve
denetim hizmetlerinde kullanılmak üzere yaptırılan KONTROL-52 isimli gemimiz denize
indirilerek denetimlere başladı. Son teknoloji cihaz ve ekipmanlar ile donatılan gemimiz
sayesinde yapacağımız denetimlerin etkinliği ve caydırıcılığı daha da artacaktır. Yeni gemimizin ilimize hayırlı olmasını diliyoruz.
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İLIMIZDE MODERN AHIR VE AĞILLARA YENILERI EKLENIYOR
Bakanlığımızca ahır-ağıl yapımına verilen % 50 hibe
desteği kapsamında 2019 yılı için İlimize 26 adet daha
modern ahır/ağıl kazandırılıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından
bölgemizde hayvancılığın gelişmesini sağlamak ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulmasını teşvik etmek
amacıyla ahır - ağıl yapımına 2014 yılından bu yana %
50 hibe desteği verilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında
69 yetiştiricimiz hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuru yapmış ve bu başvurular Bakanlığımız Merkez
Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda 26 ahır-ağıl yapımı projesi
onaylanmış olup, yatırımlarını tamamlayan yetiştiricilerimize 3,3 Milyon TL hibe ödemesi yapılacaktır” dedi.
Yeni onaylanan projeler ile birlikte % 50 hibe desteği kapsamında toplam 108 ahır ve ağılın ilimize kazandırılmış olacağını belirten İl Müdürümüz; “İlk olarak 2014
yılında uygulanan bu destek kapsamında bugüne kadar

2019 YILI SONBAHAR
DÖNEMI ŞAP AŞILAMA
KAMPANYASI BAŞLADI

77 ahır/ağıl yapımı tamamlanmış olup, 5 projenin yapımı
ise devam etmektedir. Bu 82 projenin toplam hibe tutarı
7 milyon TL dir. Yeni onaylanan 26 projemiz ile birlikte
hayvancılığın daha modern şartlarda yapılmasına imkan
sunan ve çağımızın şartlarına uygun toplam 108 adet
ahır/ağıl ilimize kazandırılmış olacaktır. Bu modern ahır
ve ağıllar ilimizde yetiştiricilerimize örnek olmakta ve bir
değişime öncülük ederek bu tarz işletmelerin artmasına
yardımcı olmaktadır” şeklinde konuştu.
Ayrıca, bu hibe desteği kapsamında 2014 yılından bu
yana damızlık erkek materyal alımına da % 50 hibe desteği verildiğini söyleyen İl Müdürümüz, 2019 yılı hibe programına ilişkin 17 adet koçun daha alımının onaylandığını
belirtmiş ve “Bakanlığımız tarafından hayvancılığı geliştirmek amacıyla uygulanan bu hibe desteğinden yetiştiricilerimizin en üst seviyede fayda sağlamaları için eğitim
ve yayım çalışmalarımız da devam etmektedir” diyerek
sözlerini noktalamıştır.

10. “TARIM VE İNSAN” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI
ESERLERI SERGISI FATSA İLÇEMIZDE AÇILDI
Bakanlığımız tarafından Denizbank işbirliğiyle her yıl
toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel
duyarlılığın geliştirilmesini sağlamak amacıyla “Tarım ve
İnsan” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmektedir. Bu
kapsamda 10.su düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışması sonucunda sergilenmeye değer bulunan
eserlerin sergi açılış töreni Fatsa İlçemizde gerçekleştirildi.
Düzenlenen törene Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem
KİBAR, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcımız Ersin SOYDAN, Fatsa İlçe Müdürü Erkan AYAZ ve davetliler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayvan hastalık ve zararlılarla mücadele programı kapsamında yürütülen
“2019 yılı şap aşılama kampanyası” başlamış olup 15 Kasım
2019 tarihinde sona erecektir.
Yetiştiricilerimizi şap aşılama kampanyası hakkında
bilgilendiren İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Hayvan hastalıklarından korunmanın en önemli ayağı aşılamadır. Bu
bakımdan, Bakanlığımız tarafından belirlenen programlar
dahilinde hayvan hastalıklarına karşı hazırlıklı olmak ve
hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Ülkemiz genelinde
aşılama çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, büyükbaş
hayvanlarda verim düşüklüğüne ve ölümlere dolayısı ile Ülkemizde ekonomik kayba sebep olan şap hastalığından korunmak amacıyla yürütülen aşılama kampanyasının sonbahar dönemi başlamış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.
Yetiştiricilerimizin sonbahar şap aşısı döneminde büyükbaş hayvanlarını aşılatmalarının zorunlu olduğuna
dikkat çeken İl Müdürümüz; “Yetiştiricilerimizin şap aşısı
dahil olmak üzere tüm programlı aşılamalarda işletmelerindeki hayvanlarını aşılatmaları zorunludur. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içinde işletmeden işletmeye
nakledilemez ve buzağı desteklemesinden faydalanamaz.
Ayrıca, yetiştiricilerimizin şap aşılama programına katılım
sağlaması, İlimizde bu hastalığı önleyebilmek için çalışan
hayvan sağlığı ekiplerimize yardımcı olması çok büyük bir
önem taşımaktadır. Yetiştiricilerimizden isteğimiz muhtarlarımız aracılığı ile önceden haber verdiğimiz mahallelerde
bulunan hayvanlarını o gün içerisinde dışarıya çıkartmamaları ve ekiplerimize yardımcı olarak hayvanlarını aşılatmalarıdır. Aşılama çalışmalarımız İl Müdürlüğümüz hayvan
sağlığı ekipleri tarafından büyük bir titizlikle yürütülecektir. Hedefimiz, İlimizde bulunan 152 bin büyükbaş hayvan
mevcudunun tamamının aşılanması ve % 100 başarı ile bu
aşılama döneminin tamamlanmasıdır” diyerek sözlerine
son verdi.

İlk defa 2009 yılında başlatılan “Tarım ve İnsan” konulu
fotoğraf yarışmasında tematik kategoride 2018 yılı Buzağı
yılı olarak belirlenmiştir. 10. “Tarım ve İnsan” konulu Fotoğraf Yarışmasına 669 kişi, 2 bin 933 fotoğrafla katılmıştır. Düzenlenen yarışma neticesinde sergilenmeye değer bulunan
fotoğraflardan 59 tanesi ilimizde sergilenmektedir. Sergide
Genel, Çiftçi, Aile Çiftçiliği teması kategorilerinin yanı sıra
Öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları, DenizBank
Çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride dereceye giren
eserler yer almaktadır.

FINDIKTA İYI TARIM UYGULAMALARI
SERTIFIKALANDIRMA DENETIMI YAPILDI
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Ziraat Odaları Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen iyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Kapsamında
10 ilçede 1061 üreticide sertifikalandırma denetimi yapıldı.
Denetime Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu kontrolörleri İl, ilçe Müdürlüklerimizde
projede görevli personeller ile Ziraat Odalarındaki Tarım
Danışmanları eşlik etti.
Yapılan denetimlerde, üreticilerimizin iyi Tarım Uygulamaları kritik kontrol noktalarına uygun şartlarda üretim
yapıp yapmadığı kontrol edilerek fındık numunesi alındı.
Alınan fındık numuneleri pestisit yönünden analizleri yapılmak üzere akredite laboratuvarlara gönderilmiş olup; analiz
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sonucu uygun çıkan üreticilerimize İyi Tarım Uygulamaları
normlarına uygun üretim yaptıkları için sertifikaları verilecektir.
2012 yılında 90 üretici ile başlayan sertifikalı fındık üretimi, 2018 yılında 1978 fındık üreticimiz tarafından uygulanmış ve 72.190 da fındık alanı sertifikalandırılmış olup,
2.887.849 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. İlimizde
İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yapılan eğitim ve demonstrasyonlar bu konuyu ön plana çıkarmakta ve her yıl
Sertifikalı ürün üretimi ve tüketimi hızla artmaktadır.
İYİ TARIM İYİ GELECEK sloganıyla çalışmalarımıza devam edilmektedir.

ordu.tarimorman.gov.tr

Tarım

4

Ordu’da

FINDIK TIMLERI SAHAYA İNIYOR

		

Haberler
n
e
d
Biz
hayırlı olsun
İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürlüğümüzde Memur olarak
görev yapan Gürbüz KURUCU, Gözde Hanım ile
evlenmiştir.
Genç
diliyoruz.

çiftimize

ömür

boyu

mutlulıklar

İl Müdürlüğümüz Çayır, Mera ve Yem Bitkileri
Şube Müdürlüğümüzde Mühendis olarak görev
yapan İlhan ÖZTÜRK, Pelin Hanım ile evlenmiştir.
Genç
diliyoruz.

çiftimize

ömür

boyu

mutlulıklar

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, fındıkta verim ve
kaliteyi artırma çalışmaları kapsamında bir projeyi daha
uygulamaya geçiriyor.
Ordu Valiliğimiz himayesinde, İl Tarım ve Orman
Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Fındıkta Örnek
Uygulama Timleri Sahada Projesi” ilimizde uygulanmaya
başlayacak.
“Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi”
hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal
Yılmaz, “İlimizin en önemli tarımsal ürünü fındık olup,
ilimiz de 125 bini aşkın üreticimiz tarafından fındık tarımı

yapılmaktadır. Dünya fındık üretiminin % 25’i sadece ilimiz
üreticileri tarafından karşılanmaktadır. İlimiz için bu kadar
önemli olan fındıkta, doğru uygulamaları yaygınlaştırarak
verim ve kaliteyi artırmak, dolayısı ile üreticilerimizin fındık
üretiminden daha fazla gelir elde edebilmelerini sağlamak
amacıyla Ordu Valiliğimiz himayesinde İl Tarım ve Orman
Müdürlüğümüz tarafından “Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek
Bahçe Oluşturulması Projeleri” uygulanmıştır. Bu projeler
ile birlikte her ilçemizde örnek bahçeler oluşturulmuş ve
bu bahçelerimizde dekara verim 250-350 kg’a ulaşmıştır.
Bu rakamlarda bize doğru bir budama ve gübreleme ile
verimin ne kadar arttığını açık bir şekilde göstermektedir.
Oluşturulan örnek bahçelerimiz üreticilerimiz tarafından
benimsenmiş ve ilimiz genelinde 2 binin üzerinde örnek
bahçe tesis edilmiştir. Şimdi ise hedeflerimiz daha yukarı
taşınacak ve kapsam olarak çok daha geniş bir proje hayata
geçirilecektir. Bu kapsamda Ordu Valiliğimiz himayesinde
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından “Fındıkta
Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” ilimizde
uygulanmaya başlayacaktır. Proje kapsamında kurulacak
olan 35 tim vasıtasıyla ilimiz genelinde bulunan her
mahallede örnek fındık bahçeleri oluşturulacaktır.
Projenin uygulanmasında kullanılacak olan alet ve
makinaların (budama makası, budama testeresi, ilaçlama
motoru vs.) tamamı Ordu Valiliğimiz Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanacaktır” dedi.

bahçelerini oluşturmaya başlayacaklardır. Oluşturulan
örnek bahçelerimizde, budama işleminin yanı sıra toprak
numunesi alma ve numune sonuçlarına göre gübreleme,
hastalık ve zararlılarla mücadele yine timlerimiz
gözetiminde yapılacaktır. Ayrıca, bu bahçelerimizden
aldığımız toprak numuneleri ilimiz genelinde bulunan
toprakların özellikleri bakımından bizlere önemli fikirler
verecek ve uygulama yapılan bahçelerin koordinatları
alınarak, toprak analiz raporuna göre haritalandırma
yapılacaktır” diye konuştu.
Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi,
2019 Ekim ayında başlayacak ve 2020 Haziran ayından
tamamlanacak.

Proje kapsamında tim personeline, İl Tarım ve Orman
Müdürlüğümüz uzman personelleri tarafından öncelikle
fındıkta bakım, besleme, budama, gübreleme, hastalık ve
zararlılar ile mücadele gibi teknik konularda uygulamalı
eğitimler verileceğini belirten İl Müdürümüz Kemal
Yılmaz, “Eğitimler tamamlandıktan sonra her tim aletekipman yönünden donatılarak sahaya çıkmaya hazır
hale getirilecek ve görevlendirildikleri ilçelerde örnek

BESİN ALERJİSİ OLAN BİREYLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Pınar ORAL /Gıda Mühendisi
Besin alerjisi, bağışıklık sisteminin, herhangi
bir besine veya alerjiye neden olan besinden
üretilen herhangi bir ürüne karşı oluşturduğu
normal olmayan yanıt olarak tanımlanabilir.
İnsan vücuduna giren ve kanda kendine özgü
bir karşıt madde oluşturan yabancı maddelere
antijen, oluştu- rulan karşı maddeye ise
antikor adı verilir. Bu antijen bir alerjiye yol
açarsa o zaman alerjen adını alır.
Besinlerin neden olduğu düşünülen her
türlü olumsuz etkiyi besin alerjisi olarak
tanımlamak, toplumda oldukça yaygın, ama
her zaman doğru olmayan bir eğilimdir.
Genelde besinlerin bizzat kendilerinin ya
da besinlerle birlikte alınabilecek başka etkenlerin, immünolojik ya da immünolojik
olmayan mekanizmalarla oluşturabileceği
her türlü anormal tabloyu besin reaksiyonları
başlığı altında toplamak doğru olur. Besin
reaksiyonlarını iki gruba ayırabiliriz. Birinci grup
herhangi bir alerjenin ve savunma sisteminin
aşırı reaksiyonunun söz konusu olmadığı, diğer mekanizmalarla oluşan, anormal
yanıtların bulunduğu besin intoleransı olarak
nitelendirilen gruptur. İkinci grup ise bağışıklık
sistemi aracılığıyla besinlere gösterilen aşırı
duyarlılık reaksiyonlarıdır. Bu aşırı duyarlılık
reaksiyonları, savunma sisteminin önemli bir
parçası olan immünoglobulin moleküllerinin
başrolünü oynadığı reaksiyonlar sonucunda
or- taya çıkabileceği gibi, Ig E molekülünün
yer almadığı reaksiyonlar sunucu da
gözlenebilir. Bu grup besin alerjileri olarak
sınıflandırılmaktadır.

maddeleri bulunabilmektedir.
Besin öğeleri arasında alerjiye yol açan
maddeler genellikle protein yapısındadır. Her
insan herhangi bir besine karşı alerjik tepki
verebilirse de ülkemizde sırasıyla en sık inek
sütü, yumurta, fındık, fıstık, ceviz, mercimek,
buğday, daha nadir olarak da susam, soya,
nohut, balık ve et alerjisi görülmektedir.
Bu besinlerden bazıları diğerlerine göre
daha sık alerjiye neden olurlar. Örneğin süt
ve yumurta meyve sebzelere göre daha
sık alerjik reaksiyona neden olur. Yine bu
besinlerden bazıları da diğerlerine göre
daha ciddi reaksiyonlara neden olurlar (yer
fıstığı ve ağaç fıstıkları gibi). Bazı besinler
özellikle erken çocukluk döneminde alerjik
reaksiyonlara neden olurken (12- 24 ay inek
sütü alerjisi), bazıları ise hayat boyu devam
eder (fıstık alerjisi gibi).
Besin Alerjilerinin Belirtileri Nelerdir?
Alerjene maruz kalındıktan birkaç dakika
veya birkaç saat sonra karın ağrısı, burun
tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, cilt döküntüleri,
deri kızarıklığı, ishal gibi hafif-orta şiddette
belirtiler görülebileceği gibi; anafilaksi denilen
aniden başlayıp ölümle sonuçlana- bilen ciddi
alerjik reaksiyonlar görülebilir. Duyarlı bir kişi,
alerjen ile karşılaştığında vücudunda kızarıklık,
şişlik, kaşıntı, nefes almada zorluk ve tansiyon
düşüklüğü ortaya çıkar, buna anaflaksi denir.
Anaflaksiye yol açan maddenin çok az bir
kısmı bile çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

Besin
alerjilerinin
sıklığı
genelde
çocuklarda % 2-8 arasında iken yetişkinlerde
% 1 civarında, tüm nüfusta ise % 2 oranında
görülmektedir. Besin alerjileri sadece besinin
tüketimi ile değil, dokunma ve hatta kokusunun solunması ile de ortaya çıkabilmektedir.

Alerjen tabiatındaki gıdalar ile vücudun
askerleri olan antikorlar karşılaşınca pek çok
kimyasal madde salgılanır. Örneğin histamin
bunlardan biri olup bazı alerjik reaksiyonların
da sebebidir. Bu reaksiyonlar:

En Sık Rastlanan
Hangileridir?

2) Damarların
(Kabartı, şişme)

Besin

Alerjileri

İnsanlar doğduktan sonra yaşamları
boyunca
binlerce
farklı
besin
ile
karşılaşmaktadırlar. Bu besinlerin içerisinde
besin öğesi dediğimiz daha küçük yapı taş- ları
mevcuttur. Bunlar protein, yağ, karbonhidrat,
su ve vitamin ve minerallerdir. Hazır gıdalarda
ise tüm bu besin öğelerine ek olarak gıda katkı

ordu.tarimorman.gov.tr

1) Kılcal damarların daralması (Kızarma)
geçirgenliğinin

artması

3) Solunum yolları veya bağırsaklardaki
düz kaslarda kasılma (Solunum zorluğu ve
ağrı)
4) Derideki sinir uçlarında uyarılma (Kaşıntı
ve ağrı)
Bir besinin alerjiye yol açtığını kabul

etmek için o besinin her alınışında alerjik
belirtilerin bir veya birkaçının ortaya çıkması
gerekmektedir.
Besin Alerjilerinin Tedavisi Var mı?
İyi bir hikaye, fizik inceleme, diyet günlüğü,
diyet eliminasyonu, cilt prick testi, RAST ile
spesifik IgE, besin uyarı testleri gibi testler ile
tanıya gidilebilir.
Diyet yapmak, yani alerjeni içeren tüm
besinleri beslenme düzeninden çıkarmak,
besin alerjileri ve besin intoleransında teşhis
ve tedavinin en önemli öğesidir. Hastalar
duyarlı oldukları besinlerin bulunabileceği
tüketim maddeleri hakkında bilgilenmelidir.
Bu, özellikle eser miktarlarda bile ciddi
reaksiyonlara yol açabileceği için yer fıstığı
alerjisinde çok önemlidir. Örneğin fıstık
yağının soslarda kullanılabileceği ve bunun
gibi farklı tüketim maddelerinde gizli alerjenler olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca farklı
besinler için aynı mutfak gereçlerinin kullanımı
da bulaşmaya yol açar. Oluşabilecek çapraz
reaksiyonlar hakkında da bilgilendirilmelidir.
Besin Alerjisi Tedavisinde Yeri Olmayan
Yöntemler Nelerdir?
Besin alerjisinin günümüzde tıbbi açıdan
geçerliliği kanıtlanmış herhangi bir ilaç veya
cerrahi tedavisi yoktur. Birtakım bitkisel
ürünler veya alternatif tıp yöntemlerinin
(radyofrekans, biyorezonans, akupunktur vb.)
diğer alerjik hastalıklarla beraber besin alerjisi
tedavisinde de kullanıldığı bilinmektedir.
Ancak bu tür testlerin besin alerjisi tanısında
ve tedavisinde etkin olduğuna dair bilimsel
kanıt mevcut değildir. Bu ürünlerin
sağlığa zarar verebileceği de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Besin Alerjisi Olan Bireyler Etiket Okurken
Nelere Dikkat Etmeli?
Bir gıda maddesinin alerjen içerip
içermediğini öğrenebilmek için etiket
okumak oldukça önemlidir. Gıdanın içindeki
bileşenler, içindekiler listesinde üretim
sırasında kullanılan miktara göre çoktan aza
doğru sıralanır. Ayrıca alerjenler; miktarları
çok az olsa dahi mutlaka etiket üzerinde
belirtilmektedir. Türk Gıda Kodeksi Gıda
Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
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Yönetmeliği gereği, gıda işletmecisi tarafından etikette bildirilmesi zorunlu olan
alerjenler şu şekilde sıralanmıştır (Ek
1-Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli
Madde veya Ürünler): Gluten içeren tahıllar,
kabuklular, yumurta, balık, yer fıstığı, soya
fasulyesi, süt, sert kabuklu meyveler, kereviz,
hardal, susam tohumu, kükürtdioksit ve
sülfitler, acı bakla, yumuşakçalar.
Bu alerjenlerin etikette daha kolay
görülmesi, dikkatten kaçmaması için özel
kurallar geliştirilmiştir. Gıda maddesinin
içinde belirlenen bu alerjen maddelerden
bir veya birkaçı bulunuyorsa; alerjen madde
veya ürün adları, içindekiler listesinin diğer
bileşenlerinden açıkça ayrılacak biçimde
vurgulanır. (Örneğin, punto, stil veya arka plan
rengi aracılığıyla)
Bazen, bir gıdanın üretiminde hiç alerjen
bileşen kullanılmamasına rağmen, aynı
fabrika içinde, yakın hatlarda üretilen bir
başka üründe alerjen bileşen olması halinde,
bulaşma ihtimaline karşın “Eser miktarda .........
içerebilir” ifadesi kullanılmaktadır.
Besin Alerjisi Olan Bireyler Ev Dışında
Yemek Yerken Nelere Dikkat Etmelidir?
Dışarıda
yemek
yenilen
restoranın
menüsünü önceden araştırmak seçim
yapmayı kolaylaştıracaktır. Kızarmış veya
ızgarada pişmiş yiyecekler çapraz bulaşma
açısından riskli, tatlılar ise gizli alerjen içeriği
yüksek tercihlerdir. Basit yemekler seçmek
her zaman en güvenli yoldur.
Yemek
Edilmeli?

Hazırlarken

Nelere

Dikkat

Kilerinizde ve buzdolabınızda belirli rafları
yalnızca kendi tükettiğiniz besinlere ayırın.
Riskli besinleri etiketleyin. Besinlerinizi
kapalı kaplarda muhafaza edin. Mutfakta
kullandığınız tüm araç gereç ve yüzeyleri
kullanımdan önce ve sonra temizlemeye
özen gösterin. Ailenizi bilgilendirmek de
alerjenlerden korunmanızı kolaylaştıracaktır.
Örneğin fıstık alerjiniz varsa aile üyelerini bu
konuda bilgilendirmek mutfak malzemelerini
kullanırken, sizin tüketeceğiniz besinleri
hazırlarken bunun farkında olup daha dikkatli
olmalarını sağlayacaktır.
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İLİMİZDE III. TARIM ORMAN ŞURASI
ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye’de tarımsal üretimi arttırmak, güvenilir gıda
teminini,
doğal
kaynaklarımızın
sürdürülebilirliğini,
çiftçilerimizin refahını ve planlı üretimi sağlayacak
çalışmalar yapmak ve stratejiler geliştirmek amacıyla
Ülkemizin yeni yol haritasının belirleneceği 3. Tarım Orman
Şurası hazırlıkları kapsamında “Ordu Tarım Orman Sektörü
Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya
çok sayıda sektör temsilcisi ve üreticilerimiz katıldı.
Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan İl
Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Tarım sektörü son derece
stratejik ve önemli bir sektör olup önemini her geçen gün

arttırarak devam ettirmektedir. Gıdaya olan gereksinimin
sonsuza kadar süreceği hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu
bakımdan, tarım sektörü de insanlar için vazgeçilmezliğini
sürekli koruyacaktır. Öyleyse sektör paydaşları olarak
hepimize çok büyük ve önemli görevler düşüyor. Bizlerde
bu noktada İlimiz ve Ülkemiz genelinde tarımsal üretimi
arttırmak amacıyla sektörde bulunan tüm paydaşlar olarak
üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz” dedi.

Ülkemiz tarımının kısa, orta ve uzun vadeli stratejisi ortaya
konulacak, 25 yıllık yol haritası belirlenecektir. Ben, göreve
başladığı günden bu yana bize her türlü desteği veren
Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ziraat
Odaları Başkanlarımıza, Üretici Birliklerimize, sektördeki
tüm paydaşlarımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyor,
düzenlenen toplantının İlimiz ve Ülkemiz tarımına hayırlı
olmasını diliyorum.” diyerek sözlerine son vermiştir.

“Bakanlığımızca düzenlenecek olan III. Tarım Orman
Şurasının tanıtım toplantısı, 17 Temmuz 2019 tarihinde
Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ nin katılımı ile
düzenlenmiş ve bu konudaki çalışmalar başlatılmıştır”
diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “Ülkemiz
tarımının kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin
belirlenmesi amacıyla Ekim ayında 3. Tarım Orman Şurası
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, şuraya hazırlık çalışmaları
ilimizde de başlatılmış olup, bugün burada İlimiz tarımının
mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri ile geleceğe yönelik
hedef ve stratejilerini konuşacağız. Tüm paydaşlarımızın
görüş, öneri ve eleştirilerini alacağız. Bunları bir rapor haline
getirip bakanlığımıza sunacağız. Aynı zamanda bakanlığımız
tarafından oluşturulan http://www.tarimormansurasi.gov.
tr/ adresinde yer alan görüşünü bildir bölümünden tüm
vatandaşlarımız ülke tarımı ile ilgili düşüncelerini, gördüğü
eksiklikleri, yapılması gerektiğine inandığı fikirleri rahatlıkla
ifade edebilir. Bu alınan görüş ve öneriler Bakanlığımızca
mutlaka değerlendirmeye alınacaktır. Bu fikirler ışığında

İl
Müdürümüzün
konuşmalarının
ardından
katılımcılardan görüş ve önerileri sözlü ve yazılı olarak
alınmış, toplantı sona ermiştir.

MERALARIMIZDA ISLAH ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM
EDIYOR

SAZAN YAVRULARI GAGA
GÖLÜNE BIRAKILDI

Bakanlığımız, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması
Projesi” kapsamında, İlimiz su ürünleri potansiyelinin
geliştirilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüze tahsis edilen
30.000 adet sazan balığı yavrusu, Fatsa İlçemizdeki Gaga
gölüne bırakılmıştır.
İlimiz İç sularında 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında
sazan balığı türlerinin avcılığı yasaktır. Avcılık sezonunda
ise 40 cm’den daha küçük boyda ve günlük en fazla 5 adet
balıktan fazlasının avlanmaları yasaktır. Bu nedenle; ticari
amaç dışı veya spor maksadıyla olta balıkçılığı yapanların
amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen 4/2
numaralı tebliğe uymaları gerekmektedir.
Amacımız, İlimizde bulunan göl ve göletleri
balıklandırarak, sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve
turizme yönelik çalışmalara katkı sağlayarak, yöremizde
olta balıkçılığını geliştirmektir.
Bu amaçla daha önceki yıllarda da zaman zaman İlimizde
balıklandırma çalışmaları yapılmıştır. Göl ve göletlere 2011
yılında 30.000 adet, 2013 yılında 35.000 adet, 2015 yılında
45.000 adet, 2017 yılında 25.000 adet sazan yavrusu İl
Müdürlüğümüz imkanları dahilinde bırakılarak balıkçılığın
geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanan “Mera Islahı
ve Amenajmanı Projesi” kapsamında meralarımızda ıslah
çalışmalarımız devam ediyor.
Meralarımızda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Meralar, hayvansal üretimde
en önemli girdiyi oluşturan kaba yemin en ucuz ve en kolay
temin edildiği kaynaklardır. Bundan dolayı mera alanları
hayvancılık sektörü açısından son derece önemlidir. Bu
bakımdan, ilimizde bulunan mera alanlarının ot verimini
ve kalitesini artırmak, bu alanlardan yetiştiricilerimizin en
etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak, dolayısı ile yem
maliyetlerini azaltmak amacıyla İl Müdürlüğümüz tarafından
“Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri” uygulanmaktadır” dedi.
122 BİN DEKAR ALANDA ISLAH ÇALIŞMALARI YAPILDI
İl Müdürlüğü olarak ıslah çalışmalarına büyük önem
verdiklerini belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Mera
Islahı ve Amenajmanı Projeleri kapsamında İl Müdürlüğümüz
tarafından 2019 yılında 12 adet proje uygulanmış olup,
38 bin dekar mera alanında ıslah çalışmaları yapılmıştır.
Bu çalışmalar çerçevesinde, meralarımızda otun kalitesini
ve verimini artırmak amacıyla, Aybastı İlçesi Kızkayası ve
Germaşov yaylalarında 17 ton, Gölköy İlçesi Sırıklı, Muratçık
ve Kale Yaylalarında 30 ton, Mesudiye İlçesi Yukarı Faldaca
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Islah projelerinin yanında tahsis çalışmalarının da
devam ettiğinin vurgulayan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ;
“50 bin hektar mera alanımızın 41 bin hektarında tahsis
çalışmalarımız tamamlandı. Bu alanlardan sadece 30
bin 104 hektarının tahsis işlemleri ekiplerimizin yoğun
çalışmaları neticesinde 2018 yılı içerisinde bitirildi. Şuanda
ise Akkuş ve Gölköy ilçelerimizde bulunan 4 bin 700 hektar
alanda çalışmalarımız devam ediyor. Geriye kalan mera
alanlarımız da dahil olmak üzere tahsis çalışmalarını en
kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Tahsis çalışmalarının
tamamlanmasının ardından mera alanlarımızın yönetimi,
korunması, denetimi ve yapacağımız ıslah çalışmaları daha
kolay hale gelecektir. Bunun neticesinde meralarımızda
verim artacak ve kaba yem açığının giderilmesinde önemli
yol alınmış olacaktır. Aynı zamanda üreticilerimiz açısından
yaylak kullanımı kolaylaşacak, bu konuda gelen talepler daha
sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılacaktır” ifadelerini
kullandı.

ordutarimweb@gmail.com
ordutarimenformasyon@gmail.com
ISSN
2146-3573
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İKİ AYDA BİR YAYINLANAN
MESLEKİ GAZETE
YAYIN - DİZGİ VE FOTOĞRAFLAR

YAYIN KURULU

Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müdürü (Üye)

41 BİN HEKTAR MERA ALANININ TAHSİS ÇALIŞMALARI
TAMAMLANDI

T.C. ORDU VALİLİĞİ İL TARIM VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ YAYIN ORGANIDIR

SAHİBİ

İl Müdür Yardımcısı (Başkan)

Yaylasında 18 ton olmak üzere toplam 65 ton kompoze
gübre uygulaması yapılmıştır. Bunların yanında otlatmayı
düzenleyici yapı ve tesisler olarak Mesudiye ilçesinde
40 adet kaşınma kazığı, 40 adet tuzluk, 1 adet koyun
banyoluğu, 1 adet su deposu, 27 adet sıvat ve 2 adet gölgelik
yapılmıştır. Ayrıca, Aybastı ilçesinde 40 adet kaşınma kazığı,
40 adet tuzluk, 1 adet koyun banyoluğu, 1 adet su deposu,
15 adet sıvat ve 1 adet gölgeliğin yapımı da geçtiğimiz
günlerde tamamlanmıştır” diyerek sözlerine devam eden
İl Müdürümüz; “2019 yılında yapılan çalışmalarla birlikte,
2014 yılından günümüze kadar toplam 122 bin dekar alanda
ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bu alanlarda uygulanan 21 adet
projemiz tamamlanmış olup, 12 adet projemiz ise halen
devam etmektedir. Görüldüğü üzere meralarımızı ıslah
ederek hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hizmetine
sunuyoruz. Her geçen gün gelişen ilimiz hayvancılığının yem
maliyetlerini azaltmak amacıyla bu konudaki çalışmalarımız
devam edecektir” şeklinde konuştu.

Serkan ŞAHİN * Nezahat ÖZHİM
Ferhat DEMİRARSLAN * Gürbüz KURUCU
BASKI
ORDU OLAY
Gazetesi Matbaası
Karapınar Mah.1163 Nolu Sok. No:6 / Altınordu/ ORDU
Tel: 0 452 234 12 12
ÖNEMLİ NOT

“Ordu’da Tarım” Gazetesi’nde yayınlanan yazılar, fotoğraf ve şekiller, kaynak
gösterilmeden iktibas edilemez. “Ordu’da Tarım” Gazetesi 3.500 adet basılmıştır.

ordu.tarimorman.gov.tr
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Yumurta Tavukçuluğunda Örnek Yetiştirici

Uğur GEBEŞ İle Güzel Bir Sobet Gerçekleştirdik
Uğur bey öncelikler sizi tanıyabilir miyiz ?
Ben 37 yaşındayım. 20 yıla yakın mermercilik ve
el sanatlarında usta olarak çalıştım. Daha sonra Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu genç
çiftçi projesi ile çiftçiliğe başladım.

Kapasitenizi artırmak istiyor musunuz?
Tabi ki artırmak istiyorum. Mevcut işletmemizin
üst tarafında uygun bir arazi var. Gerekli fizibilite
çalışmalarını yaptıktan sonra oraya yeni bir kümes
yapacağız.
Ürünleri nasıl pazarlıyorsunuz?
Ben sadece kendi yumurtalarımı değil çevremde
bu işi yapan işletmelerin de yumurtalarını topluyorum.
Bu işte toplu olursanız toplu malın alıcısı daha iyi
oluyor. Bu da yaklaşık 12-13 bin yumurta yapıyor. Bu
ürünleri haftalık olarak İstanbul’a yolluyoruz. Ayrıca
ilçemizde kurulan pazarlarda da eşim yumurtalarımızı
satıyor. Çok şükür pazarlama konusunda bir sıkıntı
yaşamıyoruz. Aynı zamanda kendimize bir paketleme
tesisi kuracağız. Kar marjı gözetmeksizin yapacağımız
bu işte kendi arkadaşlarımızın yumurtalarınıda
paketleyeceğiz.
Bunu isim üzerinden mi yoksa şirket üzerinden
mi yapacaksınız ?

Yumurta yetiştiriciliğine nasıl başladınız?
Önce arıcılığa merak vermiştim. Bu konuda eğitim
almak istedim. Arıcılık eğitimimi alırken bir hocamız
tavukçuluktan bahsetti. Tavukçuluk üzerine de eğitim
alabileceğimizi söyledi. İlgimi çeken bu konuyu
araştırmaya başladım. Bu sırada Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesini duydum. Projeye
başvurarak tavukçuluk serüvenine başlamış olduk.

Kendi ismim üzerinden işletmem var. İşletmemin
üzerinden devam edeceğim. Bu işte kar marjı yok
sadece arkadaşlarımızın zarar etmemesi için toplu
malında alıcısı olduğu için masrafları çıktıktan sonra
Pazar da ve raf da yerini alacak.

Organik Yumurta üretimi yapıyorsunuz. Bunu
biraz anlatabilir misiniz?
Bir yumurtanın organik olması için tavuğun
yayıldığı arazinin organiğe uygun olması gerekiyor.
Üç yıl gübre kullanılmaması, biyo güvenliğe uygun
olması, hayvanların organik tarım şartlarına uygun
üretilmesi, uygun aşıların yapılması gerekiyor.
Yumurtanın organik olması içinde kullanılan yemin
organik olması gerekiyor.
Yemi kendiniz mi tedarik ediyor sunuz ?
Yemi hammadde olarak Samsun’dan özel bir
firmadan tedarik ediyoruz. Şu anda başlamış
olduğumuz bir proje var. Yem kırma deposu kurmak
istiyoruz. Depo kurulduktan sonra kendi yemimizi
kendimiz kıracağız. Ayrıca çevrede bulunan
işletmelerde ham maddelerini getirerek
kendi
yemlerini bizim aracılığımız ile temin etmiş olacaklar.
Peki teknik destek aldığınız bir veteriner hekim
veya kuruluş var mı ?
İşe başladığımız ilk günden bu yana Fatsa İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüğünde bulunan Veteriner

ordu.tarimorman.gov.tr

Hastalıklarla nasıl mücadele ediyorsunuz ?
Hastalık sıkıntımız çok olmuyor. Hayvanı yağışlı
havalarda dışarı salmazsanız ve yemi de kaliteli olursa
sıkıntı olmaz. En önemlisi yemdir.
Yem de ayrı bir vitamin oluyor mu ?
Yemde soya önemlidir. Üçte bir oranında soya
küspesinin veya soyanın ağırlıklı olması önemlidir.
Yumurta tavukçuluğundan
uğraşıyor musunuz?

başka

bir

işle

Fındık yetiştiriciliği ve incir yetiştiriciliği yapıyorum.
Fındıktan fazla bir kazancımız olmuyor. Ancak
incirden güzel paralar kazanıyoruz.
Okurlarımız bu işi yapmak istese sizden bilgi
almak isteseler onlara bu konuda yardımcı olur
musunuz

Bende sizlere teşekkür ediyorum.

Genç Çiftçi Projesinden başka herhangi bir
destek aldınız mı?

İlk başta 1.000 adet tavukla bu işe başladık. Daha
sonra kapasite miktarımızı artırarak 2.000’e ulaştık. Bu
işte kazanmak istiyorsan kapasite miktarının yüksek
olması gerekiyor. Bizimle birlikte bu işe başlayan
küçük işletmeler ne yazık ki işletmelerini kapatmak
zorunda kaldılar.

İyi baktığınız sürece iki buçuk yıl kazandırıyor.
Ondan sonra yediğini zarara dönüştürür. 2,5 yıl
sonunda tavukları yenilemeniz gerekiyor.

Uğur bey güzel sohbetiniz için teşekkür
ediyor ürünlerinizin bol kazançlarınızın bereketli
olmasını diliyoruz.

2017 yılında Genç Çiftçi Projesini duyduktan sonra
araştırmaya başladım. Gerekli şartları öğrendim.
Projemle birlikte Fatsa İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğüne başvurdum. Onlarda yapmış oldukları
değerlendirmelerden sonra projemi kabul ettiler.
Proje kapsamında 30 bin TL destek aldım.

İşletmenizin kapasite miktarı ne kadar?

Tavukların yumurta üretimi ne kadar sürüyor ?

Tabi bu işi yapmak isteyen üreticilerimize referans
oluruz , yardımcı oluruz .

Genç Çiftçi projesi kapsamında nasıl ve ne
kadar destek aldınız?

Evet Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığından da 25 bin TL destek aldım.

Hekimler, İl Müdürlüğünde bulunan Veteriner
Hekimlerden teknik destek alıyoruz. Ayrıca
ilçemizde Serbest olarak çalışan bir Veteriner Hekim
arkadaşımızdan da gerektiği zaman destek alıyoruz.
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Son zamanlarda Doğu Karadeniz Bölgesi ile birlikte
ilimizde de yaygın olarak görülen Türkçe ismi “Yalancı
Kelebek” olan Ricania Simulans erginleri kelebeklere
benzer. Yalancı Kelebek hem kültür bitkilerinde hem de
yabancı otlar üzerinde görülür. Erginleri bitkinin yaprak,
sürgün ve dallarında emgi yaparak beslenir. Erkeklerinin
boyu yaklaşık 9mm’dir. Dişileri erkeklerden daha irice olup
10,5 mm boylarındadır. Dişi ve erkek bireylerin kanatları
üzerinde enine, öndeki biraz daha kısa olmak üzere açık
gri renkte iki bant bulunur. Alt kanatlar bantsız ve şeffaftır.
Yumurtalar konukçu bitkinin kabuğu içine tesbih tanesi
gibi dizilmiştir. Oval ve soluk renkli olan yumurtaların
odun dokusuna gömülü olduğu yerlerde talaş benzeri
döküntüler görülür. Zararlının özellikle son dönem nimfi
dikkat çekici özellikte olup, abdomenin sonunda vücut
boyundan daha uzun, beyaz renkte ve dokunulduğunda
dökülebilen uzunca mumsu iplikçikler mevcuttur. Nimfler
abdomenin sonundaki tüylerini paraşüt gibi kullanarak
yavaşça konarlar. Ergin ve nimfler rahatsız edildiklerinde
zıplayabilirler.
Zararlı kışı yumurta döneminde geçirir. Hava
sıcaklıklarına bağlı olarak Mayıs ayı ortasında yumurtalardan
nimfler çıkmaya başlar ve 5 nimf dönemi geçirdikten sonra
Temmuz ayı başında ilk erginler görülür. Çıkan erginler
Ağustos ayı başında yumurtalarını otsu ve çok yıllık
bitkilerin sürgünlerine ve yan dalcıklarına bırakır. Yılda bir
döl verir.
Ergin ve nimfleri tek yıllık bitkilerin toprak üstü
akşamlarında, çok yıllık bitkilerin sürgün ve meyvelerinde

YALANCI KELEBEK
(Ricania Simulans)
emgi yaparak zararlı olur. Erginler ise yumurta bıraktığı
konukçusunda sürgünlerin ve bitkinin diğer organlarının
kurumasına da neden olur. Ayrıca beslendiği bitkilerde
tatlımsı madde salgılayarak fumajine neden olur.
Nimfler ilk önce tarım alanlarının kenarında yer alan
mürver, yabani böğürtlen, ısırgan ve pelin gibi yabancı
otlar, çit bitkileri ve asma gibi bitkilerde görülür. Daha
sonra buralardan kültür bitkilerine geçerler. Kivi, kızılağaç,
karayemiş ve incir gibi bitkilerin daha çok dip sürgünleri
ve taze uç sürgünlerinde beslenirler. Sebzelerde özellikle
fasulyenin çiçeklenme döneminde önemli derecede
zarar yaptığı, ayrıca hıyar ve patlıcanda beslendiği tespit
edilmiştir. Kivide ise beslenerek ve tatlımsı madde çıkararak
meyvelerde fumajine neden olmaktadır.

Ülkemiz hayvancılığı açısından Şap
hastalığının temel sonucu ciddi ekonomik
kayıplara neden olmasıdır. Bu nedenle
gerek büyükbaş ve gerekse küçükbaş
hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin şap
hastalığı hakkında yeterli farkındalığı olması
gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz İlimiz
genelinde yer alan tüm işletmelerde etkin
bir aşılama programı uygulamak suretiyle
Şap hastalığı ile mücadele etmektedir.
Halk arasındaki adıyla dabak hastalığı,
hasta hayvanların salyaları, derisi ve
yapağıları vasıtasıyla diğer hayvanlara
bulaşır. Hastalığı taşıyan hayvanların
ahırına girenlerin ayakkabılarına, ot, saman
ve yemlere bulaşmaktadır. Hayvanların
salyası, burun akıntıları, solunumu, süt,
idrar, vajinal akıntı, deri döküntüsü ile
bulaşabildiği gibi, rüzgar vasıtasıyla uzun

zamana kadar yumurta konulan konukçuların temizlenmesi
zararlının popülasyon yoğunluğunun azalması için önem
taşımaktadır. Ayrıca herhangi bir zararlı ile mücadele
de esas etken bitkinin bakım işlemlerinin zamanında
yapılması, gübreleme, sulama gibi işlemlerin düzenli
olarak yapılarak bahçenin hastalık ve zararlılara karşı güçlü
bulundurulmasıdır. Zararlı ile kimyasal mücadele henüz
önerilmeyip, Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünü tavsiyeleri
ile ilgili çalışmaları devam etmektedir.

Kivi, incir, fasulye, hıyar, patlıcan, asma, çay, karayemiş,
ısırgan, pelin, kızılağaç, yabani böğürtlen, mürver zararlının
konukçuları arasındadır.
Zararlıya karşı Bakanlığımız Teknik Talimatları
doğrultusunda önerilen mücadele yöntemi Kültürel
Mücadeledir. Zararlı kışı bahçelerin kenarındaki yabancı
otlarda yumurta döneminde geçirdiğinden, ertesi yıl mayıs
ayına kadar nimflerin çıkışından önce yumurta konulan
bitkiler (çit bitkileri, çalı formundaki bitkiler, böğürtlen,
çok yıllık otsu bitkiler, mürver vb.) temizlenmeli ve imha
edilmelidir. Bahçe temizlik ve bakımına mutlaka özen
gösterilmeli, budama sonunda bırakılan artıklar bahçede
bırakılmamalıdır. İklim şartlarına göre değişmekle birlikte
nimf çıkışları mayıs ayı sonuna doğru başlamaktadır. Bu

ŞAP HASTALIĞI
Şap hastalığı sığır, koyun ve keçi gibi
hayvanlarda görülen, hayvanların süt ve et
verimlerini azaltan bulaşıcı bir hastalıktır.
Şap hastalığı ciddi ekonomik kayıplara
neden olmaktadır ve Şap Hastalığının
görüldüğü ülkelerden et ve et ürünleri ile
ilgili ihracat yasaklanır.”

Esra GÜRGÖR / Ziraat Mühendisi

mesafelere ulaşabilmekte, hayvanlarla
uğraşan insanlar ile de bulaşabilmektedir.
Hayvanda ateş yüksekliği, ağızdan
akan ipliksi salya, dilde, diş etinde, dudak
ve burun içinde, memede mercimek
tanesi kadar içi sıvı olan keseciklerin
patlamasıyla oluşan yaralardan, hayvanın
tırnak arasında oluşan yaralardan, tırnağın
düşmesinden,
hayvanın
yürümekte
zorlanması, acı çekmesinden, bazen diz
çökerek yürümesinden anlaşılabilmektedir.
Şap hastalığından
gerekir?

nasıl

korunmak

Hastalık ortaya çıkar çıkmaz sağlıklı
hayvanlar hastalıklı olanlardan ayrılır. Şap
hastalığına karşı en önemli mücadele
yöntemi ve önlem aşılamadır. Şap hastalığı
görülen bölgenin 20 km çapında bulunan
tüm hayvanların aşılanması gerekmektedir.
Süt sağılan hayvanların meme temizliğine,
sağma makinelerinin temizliğine ve el
temizliğine özen gösterilmelidir. Şap
hastalığı boyunca ve hastalık sona erdiğinde
ahırların tümü dezenfekte edilmelidir.
Hayvanların meraya çıkacakları dönemde

İsmet KOCAYİĞİT / Veteriner Hekim

şap hastalığının görüldüğü meralarda
otlatma yaptırılmamalıdır. Şap hastalığı
olan hayvanların etleri yenebilir, ancak
ölmüş olanlar hemen imha edilmelidir.
Şap hastalığı öncesinde hayvanlara aşı
yaptırılmalı, yeni alınmış olan hayvanların
aşısının olup olmadığı kontrol edilmeli,
ahırların girişlerine dezenfeksiyon çukuru
yapılmalı, hayvan bakıcılarından hariç ahıra
girişlerin kontrollü yapılması sağlanmalıdır.
Şap
Hastalığı
Gereken Önlemler

Sırasında

anlamına gelmektedir.
Şap hastalığını engelleme maksadı ile
Tarım ve Orman Bakanlığımız Sonbahar
ve İlkbaharda olmak üzere yılda iki
defa aşılama çalışması yürütmektedir.
Tüm yetiştiricilerimizin bu dönemlerde
hayvanlarını aşılatmaları oldukça önemlidir.

Alınması

Hastalık şüphesi olan hayvanların
derhal başka yerlere alınması, ahırlara
giriş ve çıkışların yasaklanması, hasta
hayvanların yemleri ve otlarının yakılması,
sağılmış olan sütlerin satışa sürülmemesi
ve satıcıların çiftlik sınırlarına alınmaması
gerekmektedir.
Şap hastalığı nedeniyle süt ve et
veriminde kayıpların olması, hayvanların
gelişiminde gerileme, gebe hayvanlarda
yavru atma, genç hayvanlarda ölüm
vakaları ve tedavi uygulamalarının maliyetli
olması ciddi mali zararların yaşanması

ALTINORDU TARIMI İÇIN KURUMLARARASI İSTIŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI
(TKDK) Ordu İl Koordinatörü Ethem GÖZKONAN, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi (DOKA) Ordu İl Koordinatörü Harun GÖÇER, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nusret ŞAHİN, Doğu Karadeniz Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığından Uzman 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 Müdürü 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.

Tarımda yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi, yeni projelerin geliştirilmesi, kurumlar
arası koordinasyonun sağlanarak, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına
istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Altınordu Kaymakamı Niyazi ERTEN;
“Toplantının verimli geçtiğini, 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
ileterek sözlerine son vermiştir.

Altınordu Kaymakamı Niyazi ERTEN başkanlığında düzenlenen toplantıya; Altınordu
Belediye Başkan Vekili Ahmet AKYURT, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ
“Tarım Ve Ormanın 25 Yıllık Yol Haritası Belirlenecek”

1’den devam

TARIM SEKTÖRÜNDE, YAKLAŞIK 940 MİLYON KİŞİ
İSTİHDAM EDİLİYOR
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektörün
büyüklüğüne dikkat çekti. Uluslararası Çalışma Örgütü
verilerinden paylaşımda bulunarak; “ 2019 yılında sadece
tarımda, yaklaşık 940 milyon kişi istihdam edilmektedir.
Tarımsal faaliyet, küresel anlamda arazilerin, yaklaşık
%50’sinde yürütülmekte olup, su kaynaklarının da %70’ini
kullanmaktadır” dedi.
Bakan Pakdemirli, Şu anda yaklaşık 7,7 milyar olan dünya
nüfusunun, 2030’da 8,6 milyar, 2050’de 9,8 milyar ve 2100
yılında 11,2 milyar olmasının beklendiğini ve bu doğrultuda
önümüzdeki yıllarda, gıda talebinin %60-70 oranında
artacağını belirtti. Bunun sonucunda da 2050 yılına kadar
beslenme için %67 daha fazla tarıma ve %65 daha fazla
sulama suyuna ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.
TARIMSAL
YETİYOR

POTANSİYELİMİZ

132

MİLYON

KİŞİYE

Küresel anlamda, tarımda kişi başı işlenen arazi miktarı
da her geçen yıl azalırken, Bakan Pakdemirli, tarımda farklı
bakış açısıyla, yeni yaklaşımlar oluşturmanın, küresel ve
bölgesel imkânları en iyi şekilde değerlendirecek stratejiler
geliştirmenin, yeni politikalar üretmenin önemine vurgu
yaptı. Türkiye’nin coğrafi yapısı ve ekolojik koşulları
sayesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden, tarımsal
üretimde büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen
Pakdemirli; “bugün tarım sektörümüz, 82 milyon ülke
nüfusunun yanı sıra, yaklaşık 5 milyon mülteci ve göçmen
ile 50 milyon turisti beslemektedir” dedi.
2,9 MİLYON HEKTAR ATIL DURUMDAKİ ALAN TARIMA
KAZANDIRILACAK
“Ülkemizde, halen 24 milyon hektar alanda tarım
yapılmakta, 14,6 milyon hektar alanda ise meralardan
faydalanmaktayız” diyen Pakdemirli, Ayrıca, arazi kullanım
planlaması ile halen atıl durumda bulunan 2,9 milyon hektar
alanın tarıma kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını
duyurdu.
“ ‘Ormanlar’, nefesimiz olan akciğerlerimiz; ‘Tarım’, tüm
hücrelerimizi besleyen damarlarımız; ‘Su’ ise o damarlar

içinde akan kandır” diyen Tarım ve Orman Bakanı
Pakdemirli, ülkemiz için ormanlar, tarım ve su olmazsa
gelecekten bahsetmenin de mümkün olmadığını vurguladı.
Bakanlık olarak da bu doğrultuda; doğru yönetimle, doğru
planlamayla, var olanı koruyarak, eksik olanı gidererek
ülkenin büyümesi için çalıştıklarını belirtti.
ŞURA İLE ÖNÜMÜZDEKİ 25 YILIN YOL HARİTASI
BELİRLENECEK
Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Tarım Orman Şûrası
ile İlk defa, tüm Türkiye’nin söz sahibi olabileceği bir
platform oluşturmak için yola çıkıldığını belirten Pakdemirli,
“önümüzdeki 3 aylık süreçte; dinleyeceğiz, tartışacağız,
istişare edeceğiz. Tüm bilgilerimizi bir araya getireceğiz.
Eksisiyle artısıyla mevcut durumumuzu göreceğiz.
www.tarimormansurasi.gov.tr adresli web sitemizde
oluşturduğumuz “Görüşünü Bildir” sayfası sayesinde,
tüm vatandaşlarımız, görüşlerini ve projelerini özgür
bir şekilde bizimle paylaşabilecekler. Ayrıca, 1,6 Milyon
çiftçimize ve sektörün tüm paydaşlarına da, SMS kanalıyla
ulaşarak, katkılarını talep edeceğiz. En yalından en detaylı
projelere kadar tüm fikirler, 21 çalışma grubu tarafından
tasnif edilecek, değerlendirilecek ve şura gündemini
oluşturacaktır. Hedefimiz ortak akılla, önümüzdeki 25 yılı
kuşatacak yeni bir yol haritası oluşturmak.” dedi.
2018 yılı tarım ürünleri üretim rakamlarına da değindi
Pakdemirli. “Bitkisel üretimde; 64,4 Milyon ton tarla bitkileri,
22,2 Milyon ton meyve ve 30 Milyon ton sebze üretimini
gerçekleştirmişiz. Yine, 2018 yılında, buğday üretimimiz
20 Milyon ton, mısır üretimimiz 5,7 Milyon ton, çeltik
üretimimiz 940 Bin ton ve ayçiçeği üretimimiz 1,9 Milyon
ton olarak gerçekleşmiştir” dedi.
HAYVAN VARLIĞIMIZ YETERLİ
2018 yılındaki canlı hayvan varlığına ilişkin rakamları
da paylaşan Bakan Pakdemirli, 17,2 milyon büyükbaş, 46,1
milyon küçükbaş, 229,5 milyon et tavuğu ve 124,1 milyon
yumurta tavuğu olduğunu açıkladı.
Pakdemirli, 2018 yılında, kırmızı et üretiminin 1,1 Milyon
ton, Süt üretiminin 22,1 Milyon ton, bal üretiminin 108
Bin ton, beyaz et üretiminin ise 2, 16 milyon ton olarak
gerçekleştiğini açıkladı.

2018 YILI, TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATIMIZ 17,7
MİLYAR DOLAR
Tarım Sektörünün ülke ekonomisine sağladığı büyük
katkıya da dikkat çeken bakan Pakdemirli, “2018 yılında,
tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 17,7 Milyar dolar,
İthalatımız 12,8 Milyar dolar, dış ticaret dengesi ise +4,8
Milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.
Tarımsal verimi ve sürdürülebilirliği artırmak adına
verilen desteklere de değinen Pakdemirli, “2018 yılında,
üreticilerimize 14,9 Milyar Lira nakit hibe tarımsal destek
sağlanmış olup, 2019 yılında, üreticilerimize sağlanacak
tarımsal desteği, 16,1 Milyar Lira olarak belirledik. Bunun da
12 milyar lirasını üreticimize ve çiftçimize ödedik” dedi.
2018 yılında, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince üreticilerimize, faiz oranı sıfır ila %8,25
aralığında olmak üzere, 42,8 milyar lira kredi kullandırıldığını
belirten Pakdemirli, Kırsal Kalkınma alanında gerçekleştirilen
25 bin proje ve toplamda 9 milyar lira hibe ödemesiyle, 200
bin vatandaşımıza istihdam sağlandığını da belirtti.
Tohumluk ihtiyacımızın tamamının iç üretimle
karşılanması ve tohumluk ihracatımızın artırılması
yönündeki çalışmalara ağırlık verildiğini de belirten
Pakdemirli; Yerli tohumculuğu ve fidancılığı geliştirmek için
yaklaşık 1,7 Milyar Lira destek verildiğini belirtti. “Tohumluk
üretiminde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002 de %31
iken,
2018’de %85 oranına ulaşmıştır. 2023’te ise bu oranı
%100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Ülkemizde Organik Tarım üretimi, 214 ürün çeşidine
ulaşmış olup, 543 bin hektar alanda, 2,4 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. İyi Tarım Uygulaması yapılan alan 6,2
Milyon hektara, üretim miktarı ise yaklaşık 7 milyon tona
çıkarılmıştır.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 3. Tarım
ve Orman Şurası kapsamında çalışacak 21 farklı Çalışma
Gurubunda, sektörün her bileşeninin detaylı olarak ele
alınacağını vurguladı; “Hazırlanacak çalışma belgeleri, Şûra
komisyonları için kılavuz niteliği taşıyacak belgeler olup, bu
açıdan büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

NEDEN SU ÜRÜNLERİ
Dünyadaki kitlesel sorunların en önemlilerinden biri beslenmedir. Dünya nüfusunun 2030 yılında 10 milyara ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Artan nüfus, insanların bilinç düzeylerinin artması ile
sağlıklı yaşama olan ilgi, protein kaynağı olarak su ürünlerine olan
talebin her geçen gün artmasına sebep olmaktadır.

Her ne kadar ülkemizin Ege ve Akdeniz gibi böl- gelerinde balık
ürünlerini işleyen fabrikalar mevcut ise de bu tür ürünlerin ülkemiz tüketicisinin büyük bir kesiminin damak tadına uygun olmayışı
nedeniyle iç piyasadaki pazarı yetersizdir. İşlenmiş ürünlerin çoğu
ihraç edilmektedir.

Balık sadece lezzetli oluşu ile değil kolay sindirilebilir proteini,
doymamış yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, iyodin, selenyum ve florin
gibi mikro element kaynağı olması A, D, E ve özellikle B vitaminleri ve çoklu doymamış yağ asitlerini içeren lipitler bulundurması
ne- deniyle insan beslenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.
Omega-3 serisi yağ asitlerinin vücutta, biyokimyasal ve fizyolojik
aktivitelerde önemli görevler üstlendiği artık kesin olarak bilinmektedir. PUFA yönünden zengin deniz ürünlerini tüketenlerin kanlarında koles- terol, trigliserid, LDL, VLD kolesterol düzeylerinin düşük, HDL kolesterolün ise yüksek olduğu tespit edilmiş- tir. (2,5)
Buna karşılık ülkemizde su ürünleri tüketimi, bitkisel ürünler, kümes hayvanları eti ve kırmızı et tüketimine oranla oldukça geride
kalmaktadır. Balığın kişi başına tüketim miktarı ülkemizde oldukça
düşüktür. AB ülkeleri ile kıyaslandığında üretim yönünden 7. sırada
bulunmakla birlikte tüketimde son sırada yer aldığımızı görmekteyiz. Kişi başına yıllık balık tüketimi 7 kg civa- rındadır. 16 kg olan
dünya ve 25 kg olan AB ortalaması ile karşılaştırıldığında bu oranın
daha çok artırılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Türkiye’nin genel su ürünleri ihracatında, deniz levreği (taze/
soğutulmuş), Çipura (taze/soğutulmuş) ve Mavi Yüzgeçli orkinos;
(taze/soğutulmuş) önemli yer tutmaktadır. Diğer işlenmiş ürünler
ise dondurulmuş su ürünleri, tütsülenmiş ve tuzlanmış balık, marinat, surimi, deniz salyangozu ve kurbağa bacağı gibi ürün- ler
gelmektedir. Özellikle Karadeniz’den avlanan deniz salyangozu
önemli bir ihraç ürünümüzdür. İhraç edi- len önemli diğer bir ürün
ise hamsi balığıdır. Türkiye balık ürünlerinde göreli olarak küçük
fakat aktif bir ihracata sahiptir.

Türkiye’de avlanan su ürünlerinin büyük bö- lümü, dünyadaki eğilimin aksine işlenerek değil taze olarak tüketilmektedir. Ancak bunun yanında, ülke- mizdeki su ürünleri işleme sektörü son
yıllarda iyi bir ivme kazanmıştır. Türkiye’de su ürünleri işleyen ve
pazarlayan firma sayısı 150’ye yaklaşmıştır. Bununla birlikte bu gelişme daha çok ülkenin batı bölgelerinde görülmektedir. Avlanan
balık miktarına bakıldığında ön sırada olan Karadeniz Bölgesi, buna
paralel olarak işleme sektöründe ürün çeşitliliği yelpazesine henüz
kavuşamamıştır. Sektörde daha çok şoklama ve soğuk depolama
şeklinde, az da olsa tuzlanmış ürün olarak bir üretim söz konusudur. Oysa tütsüleme, konserve, marinat, tuzlama vb. işleme şekilleri de tüketimi tüm yıla yaymada ve çeşitliliği artırmada bölge için
gerekli olan işleme teknikleridir.
Ülkemizde işlenmiş ürünler arasında ilk sırayı balık unu ve yağı
almaktadır. Doğu Karadeniz’de avlanan 250 bin ton balığın 150 bin
tonu balık unuyağı fabrikalarına gitmekte, 100 bin tonu insan gıdası olarak değerlendirilmektedir.

ordu.tarimorman.gov.tr

kalkınma ve rekabet gücünün artırılmasını destekleyecek, sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek, sürdürülebilir çevre ve
altyapının geliştirilmesine imkan tanıyabilecek markalaşma ve
pazarlama faaliyetlerinin geliştirilerek bölgenin yatırım ortamının
iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerde
bulunulmalıdır. Bu amaçla su ürünleri sektöründe mevcut uygulamalara ilaveten geleneksel işleme teknolojilerinin de kullanılarak
işlenmiş ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik işleme tesisi kurulması planlanmalıdır. Sonuç olarak, ülkemizde balık tüketim oranlarının artırılması ve su ürünleri işleme-değerlendirme sanayiinin
geleceğine umutla bakmamızı sağlayacak gelişmeler mevcuttur.
Ancak mevcut durumumuzu iyileştirmek ve alınan kararların hayata geçebilmesi için tüm kurum ve kuruluşlar birlikte adeta bir seferberlik ilan ederek çalışmak ve halkımızı bu çok kıymetli besinle
buluşturmak durumundayız.

Balık tüketimi kadar tüketim miktarının belirlenmesi de önemli bir mevzudur. Halkın su ürünleri tüketim miktarını belirleyen
çalışmalar az sayıdadır. Bunlara bir iki örnek vermek gerekirse;
Trabzon’da yürütülen bir proje kapsamında tirsi, palamut, levrek ve
alabalık filetoları farklı tütsü kaynakları ile tütsülenerek tüketiciye
sunulmuş ve beğeni anketi yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre tüm
ürünler genel olarak tam beğeni almıştır. Aynı bölgede yapılan bir
başka projede, bölge halkının işlenmiş ürünlerden en çok tuzlama
yöntemi ile işlenmiş balık tükettiği ortaya konulmuştur.
Ülkemizdeki su ürünlerinin tüketim miktarının artırılması ve
işleme sektörünün geliştirilmesine yönelik alınan ulusal bazda
önemli bir çok stratejik kararlar bulunmaktadır. Tarım ve Orman
Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, su ürünleri araştırma stratejilerinin belirlenmesinde; ülkemizde alım gücünün yükselmesi, sağlıklı tüketime yöneliş, aile
bireylerinin çalışması ile birlikte hazır gıdalara olan talep ve balıkçılık ürünlerine yönelimin olduğu vurgulanmış, son yıllarda görece artan üretim, soğuk zincir koşullarının düzelmesi ve teknolojik
gelişmeler sayesinde tüketimde artış olduğu ancak halkımızın balık
tüketim alışkanlıklarının az olduğu, araştırma ve geliştirme hedefleri arasında gelecek yıllarda balık tüketimindeki artışın devamını
ve kalıcılığını sağlamak ve en azından AB ülkelerinin rakamlarına
ulaşmak olduğu belirtilmiştir. Araştırma ve geliştirme hedeflerine
ulaşmada yapılması gerekli çalışmalar arasında tüketim ve tüketici
araştırmalarının gerçekleştirilmesi ihtiyacına da vurgu yapılmıştır.
Özetle söylemek gerekirse; su ürünleri sektöründe bölgesel
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PIŞMANIYE KURABIYE

BAKLAVALIK YUFKADAN PATATESLI BÖREK

Malzemesi:• 250 gr tereyağ, Yarım su bardağı sıvı yağ, 1
su bardağı hindistan cevizi, 4 yemek kaşığı pudra şekeri, 3-3. 5 su
bardağı un (değişebilir) Üzeri İçin ; 1 su bardağı hindistan cevizi,1
su bardağı pudra şekeri,

Malzemesi : • 1 paket baklavalık yufka,
İstediğiniz miktar kadar haşlanmış patates, 1 yemek
kaşığı salça, 1 orta boy soğan, Karabiber, Pul biber,
Tuz

Yapılışı

Sosu için;1 şişe maden suyu,Yarım çay bardağı
sıvıyı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağ,
Susam veya çörek otu

1. Öncelikle oda ısısındaki tereyağımızı ve un hariç diğer
malzemelerimizi kabımıza alıp güzelce karıştıralım. 2.Unumuzu
da eleyerek yavaş yavaş ekleyelim. 3.Hafif yağladığımız tepsimize
yuvarlak şeklini verdiğimiz kurabiyelerimizi dizelim. 4.Önceden
ısıttığımız 180 derece fırında 10-15 dakika aralığında pişirelim.
Kontrollü olalım. 5. İlk sıcağı çıkınca teker teker kurabiyelerimizi
hazırladığımız karışıma bulayalım. Afiyet olsun.

Yapılışı
1. Öncelikle haşlanmış patatesleri tavada yağ
salça ve soğan ile kavurun.
2. Baharatları ekleyip karıştırıp kenara alın.
3. Sos için maden suyu süt ve sıvı yağı çırpın.

4 Baklavalık
Yufkadan Patatesli
Börek

4 Pişmaniye
Kurabiye

4. Daha sonra yufkadan 2 kat serip sosu arasına
fırça ile sürün her yerine mutlaka sos gelsin ama.
5. Bu şekilde 2 kat arayla sos sürün ve en son
katına hazırladığınız iç harcını koyup uzunlamasına
sarın ve tepsiye yerleştirin.
6. Fırın kağıdı serili fırın tepsisine hepsini
dizdikten sonra kalan sosu yufkaların üzerine sürün
ve sonra terayağ eritip üzerine gezdirin .
7. 180 derece fırında kızarana kadar pişirin çıtır
çıtır oluyor Afiyet olsun

- Çok Güzel Geçen Sınav biraz da

gülelim...

&ğlık

r

e
Bitkil

Üniversiteye giriş sınavından çıkan gence babası sordu:
-Oğlum nasıl geçti sınavın?

Sa

Genç delikanlı, hafif sitemkar bir cevap verir:
-Çok iyiydi baba, o kadar iyi geçti ki genel istek üzerine seneye bir
daha gireceğim.

KUDRET NARI

- Tahir İle Mahir Mahir adında çalışkan bir talebe her nasıl olduysa meşhur edebiyat
öğretmeni
Tahir-ül Mevlevi’den zayıf not alınca bir fırsatını bulup tahtaya:
“Vermezse Tahir, ne yapsın Mahir”, yazar.
Tahir-ül Mevlevi yazıyı görünce hemen cevabı yazar:
“Çalışsa Mahir, vermez mi Tahir.”

Kudret narı;
-Mantar enfeksiyonları

-Uçak-

-Romatizma,

Bu olay 14 ekim 1998 de kıtalar arası bir uçuş esnasında gerçekleşmiştir.

sorun yaratan biri diğerinin yanında oturmak mecburiyetinde tutulamaz’ dedi ve bu izni verdi.”

“Bir kadın, uçakta zenci bir adamın yanında oturuyordu. Durumdan rahatsızlığını belli edercesine, hostesten
başka bir yer bulmasını istedi, zira öylesine antipatik birinin yanında oturamazdı. Hostes, tüm uçağın dolu olduğunu fakat birinci sınıfta yer olup olmadığına bakacağını
söyledi.

Diğer yolcular kulaklarına inanamıyorlardı, bu esnada kadın da bir zafer kazanmış gibi yerinden kalkmaya
hazırlandı. Aynı anda hostes, oturmakta olan zenciye
dönerek:

Diğer yolcular şaşkınlık ve tiksintiyle olayı izliyorlardı,
bu kadının sadece terbiyesizliğine değil, bir de birinci sınıfta yolculuğu devam edeceğine şahit oluyorlardı. Zavallı adamcağız çok kötü bir durumda olmasına rağmen
cevap vermemeyi tercih etti. Bu yüksek tansiyondaki
durumda kadın, birinci sınıfta ve o adamdan uzak uçabileceğinden tatmin olmuş, hostesin dönmesini bekliyordu.
Birkaç dakika sonra geri gelen hostes, kadına:
“Çok özür dilerim geciktim. Birinci sınıfta bir yer buldum. Bu yeri bulmak biraz zamanımı aldı, sonra yer değişikliği için pilottan izin almam gerekiyordu. ‘Hiç kimse

“Beyefendi, sizi uçağın birinci sınıfındaki yeni yerinize
götürmem için beni takip eder misiniz lütfen? Seyahat
firmamız adına kaptan pilotumuz sizden böyle nahoş bir
olay yaratan kimsenin yanında oturmak mecburiyetinde
bırakıldığınız için çok özür diliyor.”
Tüm yolcular hep birlikte, bu olayı iyi bir biçimde sonuçlandıran uçak personelini alkışlayarak tebrik ettiler.

-Gut hastalığı,
-Sıtma, ateşli durumlar,
-Adet problemleri,
-Şeker hastalığı (tip 2 diyabet)
-Bağışıklık sistemi,
-Göz hastalıkları ve görüşe,
-Karaciğer temizliği,
-Tiroid, guatr hastalıkları,
-Egzama, sedef gibi yara hastalıkları ve yanıklar

O yıl, kaptan pilot ve hostes uçaktaki davranışlarından
dolayı ödüllendirildiler. Aşağıdaki mesaj, tüm ofislere
personelin görebileceği bir biçimde iletildi:

ğırsak kurdu, mide-bağırsak iltihabı, kabızlık

“İnsanlar onlara ne söylediğinizi unutabilirler. İnsanlar onlara ne yaptığınızı da unutabilirler. Ama insanlar,
onlara kendilerini nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar.

tümörler,

-Mide ve bağırsak problemlerine; ülser, ba-

-Başlıca kanser türleri; meme, pankreas ve

-Yenidoğan bebeklerde olan nöral tüp defektinin etkilerine iyi gelir.
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ORDU İLINDE KAZ YETIŞTIRICILIĞININ YAYGINLAŞTIRILMASI
PROJESI HAYATA GEÇIRILDİ
Düzenlenen törende bir konuşma yapan İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “Ordu Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği
içerisinde hayata geçirmiş olduğumuz proje ile Ordu’da
kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak hem il ekonomisine
hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Bu proje ile bugün burada her bir çiftçimize 80 dişi ve
20 erkek olmak üzere; 40 çiftçimize toplam 4.000 adet
kaz dağıtımı gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında kaz
almaya hak kazanan 40 üreticimiz bunun onlar için bir
lütuf olduğunu ama aynı zamanda bunun imtihanları da
kaynaklarını

olduğunu unutmamalıdır. Çiftçilerimiz bu projeyi başarıyla

çeşitlendirmek, kırsaldan kente göçün önüne geçmek,

uygulayacaklar ki, proje il geneline yaygınlaşacak, ilimiz

tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli

ekonomisi için yeni bir sektör oluşmuş olacak. Bu noktada

aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim

üreticilerimize büyük iş düşüyor.

Kırsalda

yaşayan

insanların

gelir

modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini
teşvik etmek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz

Uygulamış olduğumuz bu projenin başta üreticilerimiz

ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliği içerisinde “Ordu

olmak üzere ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını

İlinde Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi”

diliyorum ” diyerek sözlerine son vermiştir.

hayata geçirilmiştir. Hayata geçirilen bu proje kapsamında
Altınordu Mezbahanesi bahçesinde kaz dağıtım töreni
düzenlenmiştir.

Protokol konuşmalarının ardından tören üreticilerimize
kazların dağıtımının yapılmasıyla son bulmuştur.

BALIKÇILARIMIZ VIRA BISMILLAH DEDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Ordu
Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde “Su Ürünleri Avcılık
Sezonu Açılış Töreni” gerçekleştirildi. Düzenlenen törene
Vali Yardımcısı Ekrem BALLI, Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi GÜLER, Altınordu Belediye
Başkanı Aşkın TÖREN, İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, il
protokolü ve çok sayıda balıkçımız katıldı.
Medreseönü Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mutlu
DEMİR’in konuşması ile başlayan törende bir konuşma
yapan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Bugün burada
balıkçılarımızın mutluluğuna ortak olmak ve 2019-2020
su ürünleri av sezonunun açılışını gerçekleştirmek
amacıyla toplandık. Balıkçılarımız 5 aydır bugünü
heyecanla beklediler, ağlarını onardılar, gemilerini tadil
ettiler ve av yasağının sona ereceği bugüne geldiler. Bu
gece yarısından itibaren vira bismillah diyerek avcılık
faaliyetlerine başlayacaklar. Ben öncelikle 2019-2020 av
sezonunun balıkçılarımız başta olmak üzere tüm sektöre
ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Su ürünleri sektörünün, insanlığın gıda gereksinimini
karşılaması, istihdama ve ekonomiye katkısı noktasında
son derece önemli olduğunu vurgulayan İl Müdürümüz,
“Balık eti önemli bir protein kaynağıdır ve insanlığın gıda
gereksiniminin karşılanması bakımından son derece
önemlidir. Bunun yanında istihdama da büyük katkısı
bulunmaktadır. İlimizde sadece balıkçı teknelerinde 6 bin
kişi istihdam edilmektedir. 2018 yılı verilerine bakacak
olursak Ülkemiz genelinde ilk defa yetiştiricilikten elde
edilen ürün miktarının avcılığı geçtiğini söyleyebiliriz. 2018
yılında yetiştiricilik yapılan tesislerden 314 bin 500 ton,
avcılıktan ise 314 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiştir.
Yani, yaklaşık 500 ton civarında yetiştiricilikten avcılığa
göre daha fazla ürün elde edilmiştir. 2018 yılında üretilen
su ürünlerinin ekonomik değeri ise 7,7 milyar TL dir.
Avcılıktan elde edilen ürün miktarının % 62’si Karadenizden
karşılamaktadır. İlimizde ise 2018 yılında avcılıkta yaklaşık
26 bin ton, yetiştiricilikten ise yaklaşık 3 bin ton su
ürünleri elde edilmiştir. Avcılıktan elde edilen ürünlerin
büyük bir kısmını hamsi ve palamut oluşturmaktadır.
Bunları mezgit ve istavrit takip etmiştir. İlimizde 2018
yılında elde edilen ürünlerin ekonomiye katkısı yaklaşık
250 milyon TL’dir. Görüldüğü üzere su ürünleri sektörü
gerek ilimize gerekse Ülkemiz ekonomisine son derece
önemli katkı sağlamaktadır. Bu katkıyı artırmak da yine
bizim elimizdedir. Su ürünleri üretimini sürdürülebilir
kılmak, stokların korunması ve etkin bir kaynak kullanımı
ile mümkün olacaktır. Su ürünleri kaynaklarının gelecek
nesillere aktarılması ve etkin kullanılması ancak ideal
avcılıkla mümkündür. Günü kurtarmak adına yapılan aşırı ve
kontrolsüz avlanma geleceğimize ciddi zararlar verecektir.
İşte bu noktada hem balıkçılarımıza hem de bizlere önemli
görevler düşüyor. Öyleyse balıkçılarımız, Bakanlığımızın
koyduğu usul ve esaslara uygun avlanacak, bizlerde ideal
avcılık yapan balıkçılarımızın hakkını korumak adına kuralsız
ve kaçak avcılık yapanlarla mücadele edeceğiz. Yani etkili
bir denetim gerçekleştireceğiz. Böylece kaynakların etkin
kullanımını ve sürdürülebilir üretimi sağlamış oluruz. Her
zaman söylediğimiz gibi amacımız günü kurtarmak değil,
geleceği kurtarmak olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Bakanlığımız tarafından su ürünleri sektöründe
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için balıkçılarımıza
destekleme ödemelerinin yapıldığından bahseden İl
Müdürümüz, “Kıyı balıkçılığının kontrol altına alınması
ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanabilmesi için 20172018 yıllarında 650 balıkçımıza yaklaşık 550 bin TL
destekleme ödemesi yapılmıştır. Yine 2012-2017 yıllarında
gemisini gönüllülük esasına göre avcılıktan çıkaran
23 balıkçımıza da 2,8 milyon TL destekleme ödemesi
yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından yetiştiricilerimiz de
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ayrıca desteklenmektedir. En büyük zenginliklerimizden
olan su ürünleri kaynaklarını korumak adına dengeli
ve kurallara uygun avcılık yapan tüm balıkçılarımıza ve
kural tanımadan aşırı avlananlara karşı gece gündüz
demeden mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan denetim
ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, bugün sezon
açılışımızın yanında başka bir mutluluğu da bir arada
yaşıyoruz. Son teknoloji ve ekipmanla donatılmış yeni
kontrol teknemizi hizmete alıyoruz. İnanıyorum ki bugün
hizmete alacağımız bu kontrol teknemiz, daha etkin bir
denetim gerçekleştirilmesine önemli bir katkı sağlayacak
ve denetim faaliyetlerimizin etkinliğini arttıracak. Ben bu
teknenin ilimize kazandırılması noktasında ki katkılarından
dolayı Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ başta olmak
üzere programımıza katılarak bizleri onurlandıran Sayın
Vali Yardımcımıza, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza
ve siz değerli katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyorum.
2019-2020 su ürünleri av sezonunun başta balıkçılarımız
olmak üzere tüm sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyor, balıkçılarımızın işlerinin rast gittiği bir sezon
olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın konuşmalarından
sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi
GÜLER, Vali Yardımcısı Ekrem BALLI’ da bir konuşma yapmış
ve daha sonra balıkçı teknelerinde görev yapan personel
ziyaret edilerek bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri için
temennide bulunulmuştur.

