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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lider-
liğinde teknoloji alanında büyük bir değişim ve dönüşüm dö-
nemi yaşadığını dile getiren Pakdemirli, “Artık teknoloji ve dijital 
erişim hayatımızın her yerinde! Yerli ve milli üretimin öncelikli 
olduğu bu dönemde, tarım ve orman sektörü de, bu dönüşü-
mün tam merkezinde yer alıyor. Tarımsal üretim tarlada başlı-
yor, ama bizler; meyveyi, sebzeyi, gıdayı genelde soframızda 
görüyoruz. Toprağa bir tohum atılıyor, üzerinden günler, aylar, 
yıllar geçiyor. Tarladan sofraya kadar giden bu süreç, içinde sa-
yısız hikâyeyi barındırıyor. Bu hikâyenin her aşamasında ayrı bir 
emek, ayrı bir zaman harcanıyor. Her aşamada ayrı bir maliyet, 
ayrı bir zahmet ortaya çıkıyor.

İşte biz üretim sürecini inovasyonla ne kadar hızlı buluştu-
rursak, tarımı ne kadar çok teknolojiyle birleştirirsek, o zaman 
verimliliği büyük oranda artırır, maliyeti ve harcanan zamanı 
önemli miktarda azaltırız. O nedenle tarımda teknoloji, tarım-
da inovasyon diyoruz. Buradan hareketle, tarımla teknolojinin 
buluştuğu, bugünkü gibi programlara çok önem veriyorum.” 
ifadelerini kullandı.

devamı 8’de

KÖŞE YAZISI

Mavi ile yeşilin buluştuğu,  Karadeniz’in incisi olarak 

nitelendirebileceğimiz, eşsiz güzelliklere sahip Ordu iline 

genel olarak baktığımızda arazi yapısının engebeli ve il 

ekonomisinin tarıma özellikle de fındık tarımına dayalı 

olduğu görülmektedir. 125 bini aşkın fındık üreticisi ile 

Ordu ili dünya fındık üretiminin % 25’ini, Ülkemiz fındık 

üretiminin ise % 30-35 ‘ini tek başına gerçekleştirmekte-

dir. Bunun yanında ilimiz, ülkemiz bal üretiminde ilk sıra-

da, kivi üretiminde ise ilk üçte yer almaktadır. 121 km kıyı 

şeridiyle birlikte gerek avcılıkta, gerekse de denizde ve iç 

sularda yer alan yetiştiricilik tesisleriyle su ürünlerinde 

söz sahibi olmuştur. Tüm bu verilerden de anlaşılacağı 

gibi ilimiz için tarım vazgeçilmezimizdir.
devamı 2’de
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Tuncay SONEL
Ordu Valisi

Ordu Valisi Sayın Tuncay SONEL İl Müdürlüğümüzün 
yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla İl 
Müdürlüğümüzü ziyaret etti.

Vali Tuncay SONEL, müdürlük bünyesindeki tüm birim-
leri tek tek gezerek, çalışan personellerle tanıştı. Personel-
lerin yürüttüğü iş ve görevlerle ilgili bilgi alan Vali Sonel, 
tüm çalışanların hal ve hatırını sorarak, başarı dileğinde 
bulundu.

Daha sonra müdürlük makamında İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ’dan kurum çalışmaları, faaliyetler, Ordu’nun tarım 
ve orman potansiyeli ile yürütülen projeler hakkında bilgi 
alan Vali Sonel, Ordu’nun başta fındık olmak üzere bal ve 
kivi üretiminde Türkiye’nin önde gelen bir tarım şehri ol-
duğunu söyledi. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü arasında ortak yapılacak projelerle ilgi-

li protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 

Mehmet Hilmi Güler ile İl Tarım ve Orman Müdürümüz 

Kemal Yılmaz arasında imzalanan protokolle, fındıkta 

verim ve kalitenin artırılmasına yönelik projeler başta 

olmak üzere, ilave gelir getirici tarım ve hayvancılık fa-

aliyetleriyle üretim çeşitliliğini arttırılması hedefleniyor. 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hil-

mi Güler, kırsalda yaşayan insanların gelir kaynaklarını 

çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale 

getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla başlayan 

çalışmaların artarak devam ettiğini söyledi.

devamı 3’te

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüz işbirliğinde ilimizde manda yetiştiriciliğini 
geliştirmek amacıyla “Manda Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştı-
rılması Projesi” hayata geçirildi. Proje kapsamında ilimizde 
manda yetiştiriciliği yapılan en yoğun iki ilçe konumunda 
bulunan Aybastı ve Mesudiye ilçelerinde, 16 yetiştiricimize 
2’şer adet anaç damızlık ve 2’şer adet malak olmak üze-
re toplamda 64 baş manda Aybastı Perşembe yaylasında 
düzenlenen tören ile dağıtıldı. Düzenlenen törene Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi GÜLER, 
İlçe Belediye Başkanları, İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yetiştirici katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
GÜLER yaptığı konuşmada “Gıdanın  temeli hayvancılık ve 
tarımdan geçiyor. Bunları yapmak için de Allah bize bere-
ketli topraklar vermiş. Biz de bu sebeple bugün burada top-
lamda 64 adet mandayı vatandaşlarımızla buluşturacağız. 
Bu mandalarımızdan dişi olanları ise gebe yani kısa bir süre 
sonra çoğalacaklar. Bu da çiftçilerimiz için bir avantaj ola-
cak. 

ORDU BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYEMİZ TARAFINDAN 

YETİŞTİRİCİLERİMİZE 
65 MANDA VE MALAK 

DAĞITILDI 

devamı 3’te
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Valiliğimizin desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müz ve Ziraat Odalarımız işbirliğinde ilimiz genelinde 670 
mahallede 2 bin 10 adet örnek fındık bahçesi oluşturmak 
amacıyla Kasım 2019 tarihinde hayata geçirilen “Fındıkta 
Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” kapsamında İl-
İlçe Müdürlüklerimiz ve Ziraat Odalarımızda görevli teknik 
personellerden oluşturulan 35 budama timi 19 ilçemizde 
örnek bahçeler oluşturmaya devam ediyor. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Ana ürünümüz fındıkta, doğru uygula-
maları yaygınlaştırarak verim ve kaliteyi artırmak, dolayısı 
ile üreticilerimizin fındık üretiminden daha fazla gelir elde 
edebilmelerini sağlamak amacıyla 2019 yılı Kasım ayında 
Ordu Valiliğimizin desteğiyle “Fındıkta Örnek Uygulama 
Timleri Sahada Projesi”ni hayata geçirmiştik. 

FINDIKTA ÖRNEK UYGULAMA 
TİMLERİ SAHADA

VALİMİZ  TUNCAY SONEL 
KURUMUMUZU ZİYARET ETTİ

ORDU ÜRETİMLE 
KALKINACAK

AKILLI TARIM UYGULAMALARIYLA 

2020 HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK
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FINDIK: Alçak ve orta kesimlerde hasat edilen fındıklar kurutulur. Yüksek kolda ise hasada 

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

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

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

mücadeleye başlanır. 

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

Fındık ocaklarında çeşitli hastalık ve zararlılardan dolayı kuruyan ve hastalık bulaşan 

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

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

etmeden yaptırmak gerekir.

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

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

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

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

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

ekim gerçekleştirilir. 

PATATES: Patateste hasat yapılır ve uygun depo şartlarında depolanır. 

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

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

kış hazırlığı yapılarak kovan çatlakları ve yarıkları onarılır.

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

depolanmadan önce kurtlanmaması için koruyucu olarak ilaçlanması gerekmektedir. 

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

sapı artıkları, tarladan toplanıp yakılmalıdır. 

KİVİ: Bahçede toprak işlemesi yapılır. 

KASIM - ARALIK

FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre ahır gübresi, fosforlu ve potaslı gübreler 

fındık ocaklarının 50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 kg yanmış 

ahır gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozaları da bu dönemde toplanmalıdır. 

Fındık Koşnili ve Virgül Kabuklu Biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.

ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan ağızlarının kar temizliği ve 

havalandırması yapılır. Kovanlar farelerden korunur. 

SIĞIRCILIK: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım ve beslemeye dikkat edilir. Vitamin ve 

mineral karması katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine de devam edilir. Gebeliğin 

son iki ayına giren hayvanlar kuruya alınır. Ahırlar temizlenerek doğum bölmeleri hazırlanır. 

Meme hastalıklarını önlemek amacıyla meme temizliğine dikkat edilir. Yeni doğan 

buzağıların göbek kordonundan vücuda mikrop bulaşmaması için önlem alınır ve bakım 

beslemesine de ayrıca dikkat edilir. İkinci kez parazit ilaçlaması uygulanır. Şap aşısı yapılır.

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

nispeten daha sıcak olan kışlıklara indirilir. Sonbahar dönemi bölgemiz koyunculuğunda 

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

katımı genellikle sonbaharda yapılarak kuzuların ilkbaharda doğmaları tercih edilmektedir. 

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

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

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

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

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

Hepimizin bildiği gibi tarım son derece önemli stratejik bir sektördür. Ülkemizde ve 

dünya genelinde en son yaşanan pandemi süreci tarım sektörünün bu stratejik önemini 

bir kez daha ortaya koymuştur. Tarım, insanların beslenmesi, istihdama olumlu etkisi, sa-

nayi sektörüne hammadde sağlaması, ihracata doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlaması 

yanında şahsımın da çok önemsediği bir konu olan kırsaldan kentlere göçün önlenme-

sinde de önemli bir araçtır. Tüm bunların yanında sanayi ve teknoloji alanında ne kadar 

gelişirseniz gelişin, eğer tarımda gelişemez ve kendi kendinize yeten bir ülke konumuna 

gelemezseniz tam bağımsız bir ülke olamazsınız. Bu güne kadar bağımsız yaşamaya alış-

mış bu milletin bundan sonra da tam bağımsız olarak yaşayabilmesi yani kendi kendine 

yeten bir ülke olabilmesi için var olan potansiyelimizi en iyi şekilde kullanarak üretimi 

artırmak zorundayız. Bu kapsamda ilimizde Büyükşehir Belediyemiz ve İl Tarım Orman 

Müdürlüğümüzün işbirliğinde tarımsal üretimi artırmaya yönelik önemli projeler uygulan-

maktadır. Uygulanan bu projeler ve önümüzdeki dönemde uygulayacağımız yeni proje-

lerle birlikte üretiminde lider olduğumuz fındıkta, birim alan veriminde de lider konuma 

geleceğimize yürekten inanıyorum. Ana ürünümüz olan fındıkta verimi artırmak amacıyla 

yapacağımız çalışmaların yanında, tek ürüne dayalı üretimin risklerini azaltmak amacıyla 

ürün çeşitlendirmeye yönelik projeler de uygulayacağız. İlimizde bulunan mera alanların-

da uygulayacağımız ıslah projeleri ile mera alanlarında ot verimi ve kalitesini artıracak ve 

hayvancılığı geliştirmek amacıyla da önemli projeler hayata geçireceğiz. Bu güne kadar 

tarımsal üretimin artırılması amacıyla uygulanan projelerimize yenilerini ekleyerek tarımla 

ilgili uygulanan projelerin ve çalışmaların artarak devam etmesini sağlayacağız. Tarım ile 

birlikte diğer tüm sektörlerde de yapacağımız çalışmalarla İlimizi çok daha iyi yerlere taşı-

yacağız. Görev yaptığım önceki illerde olduğu gibi Ordu’da da istihdamı artırmaya dolaylı 

olarak da göçü önlemeye yönelik çalışmalara öncelik vermeye devam edeceğiz. 

İnsanların doğduğu yerde doymalarını sağlamak amacıyla yapacağımız tüm çalışma-

larda üreticilerimize örnek olacak, yol gösterecek başarılı çalışmaları ortaya koyarak bilim-

sel metotları uyguladığımızda daha fazla verim alacağını ve kar edeceğini çiftçimize göste-

receğiz. Tüm bu çalışmaları sektör paydaşları ile istişarelerde bulunarak gerçekleştirecek ve 

bu ili ortak akılla yöneteceğiz. Gidilmedik yer ulaşılmadık insan bırakmamaya gayret ede-

ceğiz. Üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecek, hep daha iyisini daha kalitelisini üretmek 

için çaba göstereceğiz. Bu vesile ile üreticilerimizin ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli 

olmasını temenni ediyor, sağlıklı günler diliyorum.

Bakanlığımız tarafından hazırlanan, 
“Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su 
Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2020–2024 
Av Dönemine Ait 5/1 Numaralı Tebliğ”  ge-
reğince; 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren çe-
virme ağları ve trol avcılığına açık alanlarda 
trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasağı sona 
ermekte, mekanik güç kullanan ve kullan-
mayan çevirme ağları ile su ürünleri avcılığı 
serbest olmaktadır.

Karadeniz’de Ordu İli Ünye İlçesi Taş-
kana Burnundan Gürcistan sınırına kadar 
olan karasularımızda her türlü trol ile su 
ürünleri avcılığı yasağı, İlimiz karasularında 
kum midyesi avcılığı ve her türlü sürütme 
ağlar ile su ürünleri avcılığı yasağı devam 
etmektedir. 

Yunuslar, Akdeniz Foku, Deniz Alaları, 
Orfoz, Vatoz,  Mahmuzlu Camgöz Köpek-
balıklarının ve Mersin balıklarının bütün ka-
rasularımızda avlanmaları yasaktır.

Karadeniz de 1 Eylül -15 Aralık tarihleri 
arasında gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 18 
metre derinlikten, 16 Aralık- 14 Nisan ta-
rihleri arasında 24 metre derinlikten diğer 
denizlerimizde ise dönem boyunca kıyıdan 
itibaren 24 metreden sığ sularda gırgır ağla-
rıyla avcılık yapılması yasaktır. 

Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığın-
da monofilament (tek kat) misina ağların ve 
multimonofilament (çoklu tek kat) misina 
ağların kullanılması, gemilerde, balıkçı ba-

rınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde 
bulundurulması yasaktır.

Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine 
ait ruhsat numarasının, plaka olarak gemi-
ye yazılması ve sağ, sol ve üstten görülecek 
şekilde bulundurulması zorunludur.

Unutmayınız; ideal avcılık dengeli avcı-
lıktır. Aşırı ve kuralsız avcılık, geleceğimizin 
ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edil-
mesi demektir. İyi bir gelecek için avlanma 
usul ve esaslarına uyunuz. Amacınız; günü 
kurtarmak değil, geleceği kurtarmak olma-
lıdır.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
olarak bütün balıkçılarımıza bereketli, bol 
kazançlı ve bütün işlerinin rast gittiği bir se-
zon geçirmelerini temenni ediyoruz.

BALIKÇILIK SEZONU 1 EYLÜL’DE BAŞLADI
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Dağıtımını yapacağımız mandalarımızla yeni bir sahada 
üstünlük kazanmış olacağız. Mandalarımızı vatandaşlarımı-
za dağıttığımızdan itibaren onları sağabilecekler. Onların 
etinden sütünden fazlasıyla faydalanabileceğiz. Manda-
larımız geçim ve kalkınma için önemli bir kaynak olacak. 
Turizm, kalkınma ve yaşam gıdasız olmaz. Hayvancılık ve 
tarım bereketi bol bir alan olduğu için bunlara son derece 
önem veriyoruz. Ordu kendi kendine yeten bir il olmasını 
istiyoruz. Bunun içinde model olacak çalışmaları şehrimiz-
de gerçekleştiriyoruz” dedi.

Törende bir konuşma yapan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “Hepimizin bildiği gibi tarım sektörü son derece 
önemli ve stratejik bir sektör. Dünya nüfusu her geçen gün 
artış gösteriyor ve bu artan nüfusun gıda gereksinimini 
karşılama noktasında tarım alternatifsiz. Tarım arazilerinin 
sınırlı olduğunu ve bu arazilerin artırılamayacağını düşün-
düğümüz zaman mevcut tarım arazilerini en iyi şekilde 
kullanarak üretimi artırmak ve insanımızın gıdaya olan ge-
reksinimini karşılamak durumundayız. Yaşanan pandemi 
süreci de tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
tüm dünyaya gösterdi. Tabi ülkemiz gıda üretimi noktasın-
da kendi kendine yeten bir ülke konumunda ve gıda gerek-
sinimini karşılama konusunda bugüne kadar hiçbir sıkıntı 
yaşanmadı” dedi.

İlimizde bitkisel üretimi ve hayvansal üretimi artırmak 
amacıyla birçok proje uygulandığının altını çizen İl Mü-
dürümüz; “Gıda gereksiniminin karşılanması noktasında 
hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim son derece 

büyük önem taşıyor. Bizlerde ilimizde bir yandan bitkisel 
üretimi arttırmaya yönelik çalışmalar yaparken bir yandan 
da hayvansal üretimi arttırmaya yönelik çalışmalar gerçek-
leştiriyoruz. Burada yeri gelmişken bir konuyu da özellikle 
ifade etmek istiyorum. Üretimi tek başına attırmak yeterli 
olmuyor aynı zamanda israfında önlenmesi gerekiyor. Bu 
konuda birkaç rakam verecek olursak dünyada her 9 insan-
dan birisi açlıkla mücadele ediyor. Dünyada 1 yılda üretilen 
gıdanın 1,3 Milyar tonu, ülkemizde ise yine 1 yılda üretilen 
gıdanın 18.8 Milyon tonu israf ediliyor. Dolayısıyla üretimi 
artırmak tek başına yetmiyor, aynı zamanda bizler israfında 
önüne kesinlikle geçmemiz gerekiyor. Yani hem üreteceğiz 
hem de israf etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlimiz hayvancılığının son yıllarda büyük gelişim gös-
terdiğini vurgulayan İl Müdürümüz; “İlimizde hayvan varlığı 
Bakanlığımızın verdiği destekler ve ilimizde uyguladığımız 
projeler neticesinde her yıl artış göstermiştir. 10 yıl önce-
siyle bugünü kıyasladığımızda 10 yıl önce 100 bin civarında 
olan büyükbaş hayvan varlığımız bugün 162 bin rakamına, 
yine 10 yıl önce 86 bin olan küçükbaş hayvan varlığımız ise 
bugün neredeyse 2 katına çıkarak 166 bin rakamına ulaş-
mıştır. İlimizde orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı da 
her geçen gün artmıştır. Tabi tarım uzun soluklu bir iş. Ta-
rımda bugün koy yarın al diye bir şey yok. Ben inanıyorum 
ki ilimizde manda yetiştiriciliği konusunda da çok iyi yer-
lere geleceğiz. Bugün dağıtımı gerçekleştirilen mandaların 
yetişicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca 
göreve başladığı günden bu yana tarıma verdiği destekler-

den dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımınız Sayın 
DR. Mehmet Hilmi GÜLER’e üreticilerimiz adına teşekkür 
ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Manda yetiştiricisi Hasan Aksoy ise, “Yıllardır manda 
yetiştiriciliği yapıyoruz. Her işin olduğu gibi bu işin de zor 
yanları var. Atalarımız emek olmadan yemek olmaz demiş. 
Biz buna inanıyoruz, çok çalışıyor ve üretiyoruz. Bu üretim 
sırasında bizden desteklerini esirgemeyen Sn. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve tarım 
teşkilatına çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ TARAFINDAN 
YETİŞTİRİCİLERİMİZE 64 BAŞ MANDA VE MALAK DAĞITILDI
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Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Teş-
kilatlanma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ‘’TR 16 
IPA AG 01 18 R- Su Ürünleri Üretici Örgütleri İle Bakanlık 
İl Müdürlüklerinin Ortak Piyasa ile Uyumlu Olarak Kapasi-
tesinin Geliştirilmesi’’ Eşleştirme Projesi; Bakanlığımız ile 
İspanya’nın Xunta de Galicia Bölgesel Hükümetinin katılımı 
ile yürütülmekte olup, proje Avrupa Birliği tarafından finan-
se edilmektedir.

Söz konusu proje faaliyeti kapsamında Avrupa Birliği’nin 
Ortak Balıkçılık Politikasının Ortak Piyasa Düzeninde avcı-
lık ve yetiştiricilik üretici örgütlerinin rolleri ve önemi, su 
ürünlerinin pazarlanması ile üretim ve pazarlama planları-
nın uygulanması ve benzeri konularda İl ve İlçe Müdürlük-
lerimiz personeline yönelik farkındalık eğitim toplantısı 4 
Eylül 2020 tarihinde Covid-19 pandemisi tedbirlerine riayet 
edilerek Müdürlüğümüzün toplantı salonunda gerçekleşti-
rilmiştir.

Toplantıya,  İl ve İlçe Müdürlüğümüzde su ürünleri ko-
nusunda görev yapan personel proje ekibi olarak Bakanlık 
Merkezde Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı ve Kısa Dö-
nem Uzmanlar katılım sağlamıştır.

BAKANLIĞIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ 
AB EŞLEŞTİRME PROJESİ 
EĞİTİM TOPLANTISI İL 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 

DÜZENLENDİ

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Tarımsal 
Yayım Hizmetleri Projesi kapsamında hazırlanan, “Karade-
niz Alabalığı (Salmo Labrax) Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırıl-
ması: Yerli Üretim Yerli Marka Yayım Projesi” nin Hizmet 
İçi Eğitim ve Çiftçi Toplantısı” 26 Ağustos 2020 tarihinde 
Covid-19 pandemisi tedbirlerine riayet edilerek Müdürlü-
ğümüzün toplantı salonunda gerçekleşmiştir. 

Söz konusu toplantıya; İl Müdür Yardımcımız, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Şube Müdürü, İl ve İlçe Müdürlüğümüzde 
su ürünleri konusunda görev yapan personel, Trabzon Su 
Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzman 
personeli ve su ürünleri yetiştiricileri katılmıştır. 

Söz konusu toplantıda; Trabzon Su Ürünleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan Dr. Osman 
Tolga ÖZEL, Dr. Cemil ALTUNTAŞ, Dr. Ekrem Cem ÇANKI-
RILIGİL ve Su Ürünleri Mühendisi Eyüp ÇAKMAK;  Damızlık 
yönetimi, Kuluçkahane yönetimi, Farklı üretim sistemlerin-
de semirtme, Büyük boy Karadeniz alabalığı üretimi, Balık 
yemi teknolojisi ve balık besleme, Kapalı devre sistemlerde 
inkübasyon ve smolt boya büyütme, Üretimde kullanılan 
alet ve ekipmanlar, Biyogüvenlik ve Hijyen ve Numune Ha-
zırlama ve Gönderme konularında sunum yapmışlardır. 

KARADENİZ ALABALIĞI 
YETİŞTİRİCİLİĞİNİN 

YAYGINLAŞTIRILMASI 
PROJESİNİN TANITIM 
TOPLANTISI YAPILDI

Akkuş Ziraat 
Odasının giri-
şimleriyle 9 yıl 
önce Türk Patent 
Enstitüsü tara-
fından coğrafi 
işaret olarak tes-
cillenen fasulye-
nin 2020 yılı ha-
sadına başlandı.

Akkuş Kay-
makamı Yiğit 
Yaşar DEMİRER, 

Akkuş Belediye Başkanı İsa DEMİRCİ, İl Tarım ve Orman 
Müdürümüz Kemal YILMAZ ve Akkuş Ziraat Odası Başkanı 
Ahmet KAYA bir üreticinin tarlasını ziyaret ederek hasada 
katıldı.

İl Müdürümüz Kemal Yılmaz burada yaptığı açıklamada, 
üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde bulu-
narak tescilli fasulyenin 2 bin 300 dekar alanda üretiminin 
yapıldığını söyledi. İlçede yaklaşık bin üreticinin Akkuş şe-
ker fasulyesi ile geçimini sağladığını aktaran İl Müdürümüz, 
bu sezon yaklaşık 350 ton üretimin beklendiğini ve Akkuş 
Şeker Fasulyesinin pazarlanmasında hiçbir sorununun bu-
lunmadığını belirtti. İl Müdürümüz, fasulyenin üretiminin 
artırılmasına yönelik çalışmaların da yürütüldüğünün bilgi-
sini vererek, “Geçtiğimiz yıllarda üreticilere DOKAP aracılı-
ğı ile organik gübre, direk ve tel yardımında bulunmuştuk. 
Hedefimiz bu ürünün rekoltesini kısa sürede iki üç katına 
çıkarabilmek.” dedi.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ise fasulyenin 
üretimini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade 
ederek “Beyaz rengi, kendine has tadı, aroması ve kokusu, 
erken pişmesi ve kabuksuz olması gibi birçok farklı özelli-
ğe sahip Akkuş şeker fasulyesi üretimini ilçemiz genelinde 
daha yaygın hale getirmek için çalışmalarımız devam edi-
yor.” diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ 
AKKUŞ FASULYESİNİN 
HASADINA BAŞLANDI

Tarımın geliştirilmesine yönelik proje-
lere gereken her türlü desteğin verileceği-
ni ifade eden Vali Sonel, “Ordu ekonomisi 
içerisinde tarım gelirlerinin rolü çok bü-
yüktür. Türkiye’de yetiştirilen fındığın üçte 
biri Ordu’da üretilmektedir. Bunun yanın-
da bal üretiminde Türkiye birincisiyiz. Kivi 
üretiminde yine önde gelmekteyiz. 120 
bine yakın aile çiftçilikle geçimini sağla-
maktadır. Ordu’da tarımın geliştirilmesine, 

doğru tarım tekniklerinin uygulanmasına 
ve üreticilerimizin bilinçlendirilmesine yö-
nelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 
hazırlamış olduğu güzel projeler var. Valilik 
olarak, bu projelere bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da desteğimiz, katkımız 
devam edecektir. Kazanan Ordu, kazanan 
çiftçilerimiz, üreticilerimiz olacaktır” dedi.

Vali Tuncay Sonel’in kurumlarına yap-
mış olduğu ziyaretin personellere büyük 
bir moral ve motivasyon kaynağı olduğu-
nu dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü 
Kemal Yılmaz, “Ordu’da tarımın gelişmesi 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye ta-
rımına örnek teşkil edecek projeler hazırla-
yıp, uygulamaya koyuyoruz. Bunlardan bir 
tanesi de örnek fındık bahçeleri oluşturma 
projesidir. Bu projeyle bugüne kadar il ge-

nelinde 2.500 adet örnek fındık bahçesi 
oluşturduk. Bu projelerle çiftçilerimizin, 
üreticilerimizin doğru tekniklerle bahçe-
lerini budamalarını, daha kaliteli ve fazla 
ürün elde etmelerini sağlıyoruz. Bu ziyaret 
de bizlere bir moral ve motivasyon kay-
nağı olmuştur. Ziyaretleri dolayısıyla Sayın 
Valimize teşekkürlerimizi sunuyorum” diye 
konuştu.

VALİMİZ  TUNCAY SONEL KURUMUMUZU ZİYARET ETTİ



4 Ordu’daTarım

ordu.tarimorman.gov.tr 1
ALO GIDA

7 4

  

Bizden Haberler

başsağlığı
 İl  Müdürlüğümüz Döner Sermaye Saymanı 
Şenol TAŞKIN’ın kayınvalidesi  vefat etmiştir. 

 Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

Parazit, bir canlının iç organlarına veya vücut yüzeyi 
üzerine yerleşerek sürekli ya da geçici olarak ondan 
faydalanarak yaşayan organizmadır. Bunlara asalak adı 
da verilir. Ülkemizde de evcil hayvanlarımızda çok çeşitli 
parazitler mevcuttur. Dış parazitler hayvanın üzerinde ya 
da derisinin içinde yaşar. Bazılarını görebiliriz bazılarını ise 
göremeyiz. Hayvanlara zarar veren dış parazitler arasında 
çeşitli uyuz böceklerini, keneleri, kan emen sinekleri, bit, 
pire ve tahtakurularını sayabiliriz. 

Hayvan yetiştiriciliği ve bakımı açısından önem 
taşıyan dış parazitler sürekli kan emerek, deri hastalıkları 
oluşturarak, tedirginlik ve strese neden olarak zararlı 
etkilerini sürdürür. Ayrıca toksikoza neden olmakta, felç 
yapmakta, sıtma, piroplazmoz, uyuz  gibi hastalıklara 
neden olur.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda iç parazitler 
büyük ekonomik kayıplara yol açabilirler. Sindirim ve 
solunum yoluna yerleşenler, öksürük ve ishale sebep 
olurlar. Kansızlık, ağırlık kaybı, yemden yararlanmanın 
azalması ve hayvanın ölümleri gibi büyük zararlar ortaya 
çıkarabilir. Ayrıca; kesim sonrası sakatatların imhası ile de 
bir ekonomik kayıp daha yaşanır. İç parazitler Yuvarlak 
Kurtları, Tenyaları (Şerit) ve Karaciğer Kelebeklerini 
kapsar. 

İlkbaharda yaylaya çıkan hayvanların yayla dönüşünde 
kış boyu kalacakları ahır/ağıllarda birikmiş olan gübreler 
çıkarılmalı, taban, tavan ve duvarlar temizlenmeli, zemin 
ile duvarlar kireçlenmelidir. Barınaklar belirli aralıklarla 
ilaçlanarak bit, pire, kene ve sinek gibi haşerelerle 
mücadele edilmelidir. Hayvanlarda dış parazitlere 
karşı ilaçlama yapıldığı gün mutlaka ahır/ağıllarda 
ilaçlanmalıdır. Parazit mücadelesi için ilk ilaçlamadan 14-
20 gün sonra tekrar ilaçlama yapılmalıdır. Hayvanlarda 
dış parazit mücadelesinde ilaçlı suya daldırma (banyo), 
sırt bölgesine dökme, serpme ve enjeksiyon uygulaması 
yöntemleri uygulanabilir. 

Yayla dönüşü hayvanlarda iç parazit mücadelesi için 
ilaç uygulamasında; 12-24 saat önce hayvanların aç 

bırakılması ilaç etkinliğini arttırır. Antiparaziter ilaçlar 
çok genç, yaşlı, zayıf hayvanlarda özenle uygulanmalı 
ve gerekli önlemler alınmalıdır. Mücadelede hedeflenen 
parazitler, yani yuvarlak kurtlar (kıl kurtları, solucanlar), 
tenyalar (şeritler) ve karaciğer kelebekleri (Trematodlar) 
göz önüne alınarak ilaç ya da ilaçlar seçilmelidir. Doğru 
yönetim; gerek koruma gerekse tedavinin doğru 
yönetimi etkin bir parazit mücadelesi açısından olmazsa 
olmazdır. Herhangi bir ilacın verilmesinde uygun dozu 
belirlemek çok önemlidir. Etkin ilaç uygulaması açısından 
hayvanların canlı ağırlığına göre dozlama yapılır. Çok 
yüksek doz kullanımı israfın yanında hayvana zarar 
verebilir veya çok düşük bir doz, enfeksiyonu etkin bir 
şekilde tedavi etmeden direnç problemini arttırabilir.

Etkili parazit kontrolü, hayvanlarda verimliliğin artması 
ve refahı açısından çok önemlidir. Aşırı ilaç kullanmak 
değil, etkili ilacı, doğru zamanda, uygun doz ve yöntemle 
uygulamak ayrıca  tüm hayvanların parazitlere maruz 
kalmasını azaltan, direnci artıran uygun tedaviyi etkin bir 
şekilde uygulamak gerekmektedir. Bu şekilde hayvanlar 
daha iyi korunacaktır.

HAYVANLARDA YAYLA DÖNÜŞÜ SONBAHAR DÖNEMİ 
PARAZİTER MÜCADELE

Turan ÇETİNKAYA / Veteriner Hekim
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ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Ortak çalışma kültürünü hizmetlere yansıtmak istedik-

lerini belirten Başkan Güler, “Kaynakların sınırlı, zamanın ise 

çok değerli olduğu dünyamızda ortak çalışma alanlarında iş 

birliği kültürünü geliştirmek önemlidir. Bu iş birliği kültürü 

hem kaynak ve zaman israfını önlemekte hem de destek-

lerin daha doğru kişilere ulaşmasını sağlıyor. Bu kapsam-

da şimdiye kadar yapılan çalışmalarda olduğu gibi bundan 

sonra yapılacak projelerin de daha sağlıklı yürütülebilmesi 

amacıyla 19 ilçemizdeki güçlü teşkilat yapısı ve bilgi biriki-

mi bulunan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği 

protokolü imzaladık” dedi.

TARIM VE HAYVANCILIKLA İLGİLİ BİRÇOK PROJE VAR

İmzalanan protokolle ilgili bilgiler veren Başkan Güler, 

“Protokol ile fındıkta verim ve kalitenin artırılması, siyez 

buğdayı, sahlep üretimi, kestane üretimi, Pekin Ördeği ye-

tiştiriciliği, manda yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği, aronia 

üretimi, sebze yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkilerin ge-

liştirilmesi ve ‘Tarımsal Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşit-

lendirilmesi Projelerinin’ birlikte yürütülmesi için yapılacak 

iş ve işlemlerin çerçevesini çizdik. İlimize ve üreticilerimize 

hayırlı olsun” diye konuştu.

ORDU ÜRETİMLE 
KALKINACAK

Kış ilaçlaması, meyve bahçelerimize zarar veren bazı zararlıla-
ra karşı kış aylarında kışlık yağlarla yapılan bir ilaçlamadır. Meyve 
bahçelerimize zarar veren meyve zararlılarının birçoğu kışı ağaç 
gövde, dal ve sürgünleri ile yere dökülen bitki artıkları arasında 
geçirirler. Havaların ısınması ile birlikte kışladıkları yerlerden çı-
karlar ve bitkiye zarar vermeye başlarlar. Kış ilaçlaması, kışı ağaç-
lar üzerinde geçiren; sanjose kabuklu biti, virgül kabuklu biti, erik 
koşnili, kahverengi koşnil, yaprak bitleri, ağ kurdu, yaprak büken, 
armut yaprak uyuzu gibi zararlılara karşı yapılmaktadır. Kış ilaç-
lamasında kışlık yağlar kullanılır. İnce bir yağ tabakası ile ağacın 
gövde, dal ve sürgünleri kaplandığında altında kalan zararlıların 
yumurtası, ergini, havasız bırakılmakta, çıkışı engellenmekte ve 
zamanla ölmesine neden olunmaktadır. Kış ilaçlaması ile ağacı-
mıza zarar veren bu zararlıları yok ettiğimiz gibi, ağaç üzerinde 
yaşamını sürdüren faydalı canlıların da ölümüne sebep olabil-
mekteyiz. Bu nedenle kış ilaçlaması doğal dengenin korunması 
bakımından her yıl yapılmamalıdır. Kış ilaçlamasının yapılıp yapıl-
mayacağına bahçede iyi bir incelemeden sonra karar verilmelidir. 
Kabuklu bitler hariç diğer zararlılar da mutlaka birkaçının bahçede 
mevcut olması durumunda kış ilaçlaması 3-4 yılda bir yapılmalı-
dır. Bahçede yapılan incelemede; sanjose kabuklu biti mevcutsa 
kesafetine bakılmaksızın kış ilaçlaması zararlı kontrol altına alının-
caya kadar her yıl yapılmalıdır. 

Virgül kabuklu biti için yapılan kontrolde 5 cm uzunluğundaki 
bir dalda altında yumurta bulunan en az 5 adet ana kabuğun gö-
rülmesi halinde o bahçenin ilaçlanması gerekir. Kahverengi koş-
nil ve erik koşnili için yapılan kontrolde dallar üzerinde sıvama 

bulaşık koşnil mevcutsa kış ilaçlaması yapılmalıdır. Avrupa kırmızı 
örümceği ile kahverengi koşniller kışı yumurta halinde geçirirler. 
Yapılan kontrolde kışlayan yumurtalar dallar üzerinde sıvama 
durumunda ise bu zararlılara karşı kış ilaçlaması yapılabilir. Yassı 
akarlar kışı ergin halde dallar üzerinde geçirirler. Dallarda yoğun 
olarak yassı akar ergini mevcutsa kış ilaçlaması yapılabilir. Kırmı-
zı örümceklere karşı her yıl kış ilaçlaması yapılmaz, 3-4 yılda bir 
yapılır.

Yaprak bitleri, ağ kurdu, yaprak bükenler, tomurcuk tırtılları ve 
armut yaprak uyuzu zararlıları için ise bir önceki yıl yüksek dü-
zeyde bir yoğunluk görülmüş ve bunlara karşı yapılması gereken 
yaz ilaçlaması yapılmamış ise ve kışın yapılan kontrolde bahçede 
mevcutsa kış ilaçlaması yapılır. Bu zararlılardan sadece birisi için 
kış ilaçlaması ekonomik olmaz.

Fungal hastalık görülen arazilerde kışın bu dönemlerinde 
BORDO BULAMACI uygulaması önermekteyiz. 

İlaçlamaya başlamadan önce, bahçedeki kurumuş, yere dö-
külmüş dal, sürgün gibi bitki artıkları toplanıp imha edilmelidir. Kış 
ilaçlaması ağaçların durgun olduğu devrede, yumuşak çekirdekli 
meyve ağaçlarında (elma, armut vb.) gözler uyanmadan 2 hafta 
önce, sert çekirdekli meyve ağaçlarında (şeftali, kiraz, kayısı vb.) 
gözler uyanmadan 4 hafta önce yapılmalıdır. Şubat sonları mart 
başları mücadele için en uygun zamandır. 

Mineral yağlar (yazlık/kışlık yağ) kullanılacak ise yumuşak çe-
kirdekli meyve ağaçlarında gözler kabardıktan sonra pembe çiçek 
tomurcuğu dönemine kadar yapılabilir. Kış ilaçlaması yapılacak 
ise geciktirilmemelidir. Geciktirildiği takdirde bitkiye fitotoksit (ya-
kıcı) etkisi söz konusudur. Sıcaklık 5 derecenin üzerinde, rüzgarsız 
ve yağışsız günlerde yapılmalıdır. Yüksek tazyikli motorlu pülveri-
zatörlerle gövde, dal ve sürgünler ilaçlanmalıdır. Kullanılan ilaçlar 
insan sağlığına tehlikelidir. İlaçlama yapılırken gözlük, maske ve 
eldiven takılmalı, 20 gün bahçeye hayvan sokulmamalıdır.

KAYNAK 

- Meyve Ağaçlarında İlaçlama Programı ; Meyvecilik Araş-
tırma İstasyonu Müdürlüğü Yayınları

- http://www.agaclar.net/forum/meyve-agaclari

- http://www.bioline.org.br

- http://extension.usu.edu

MEYVE BAHÇELERİNDE KIŞ MÜCADELESİ
Esra GÜRGÖR / Ziraat Mühendisi

İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ, 15 Ekim dünya ka-
dın çiftçiler gününde kadın 
çiftçilerimizi ziyaret ederek 
dünya kadın çiftçiler gününü 
kutladı.

İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ yaptığı açıklamada; 
“Ülkemizde tarımsal iş gücü-
nün en önemli kaynağını ka-
dınların oluşturduğunu be-
lirterek, tarımsal üretimin ve 
kırsal hayatın sürekliliğinin 
sağlanmasında en önem-
li rolü kırsal alanda yaşayan 

kadın çiftçilerimizin üstlendiğini ifade etti.

“Kadın çiftçilerimizin tarımsal üretimin her aşamasında 
yer aldığını söyleyen İl Müdürümüz; “Kadın çiftçilerimiz ta-
rımsal faaliyetlerde en önemli görevleri üstlenen gizli kah-
ramanlarımızdır. Kadın çiftçilerimiz yeri geldiğinde tarlada 
çift sürmekte, tohum ekmekte, yeri geldiğinde ürününü 
hasat etmekte, hayvanlarına bakmakta ve tarımın her ala-
nında yer alarak büyük bir yükü omuzlamaktadır. Bunların 
yanı sıra ev işlerini yürütmekte, annelik gibi kutsal bir gö-
revi de beraberinde yerine getirmektedir. Bu duygu ve dü-
şüncelerle toprağın bereketini üretime dönüştüren, tarla-
sında bağında bahçesinde gece gündüz demeden çalışan, 
emekleriyle toprağı yoğuran ve alın terleriyle bereket katan, 
hem ailesine hem de ülkemizin tarımsal üretimine katkı su-
nan ve tarladan sofraya dokunduğu her şeye değer katan 
bütün kadın çiftçilerimizin “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler 
Günü”nü kutluyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

İL MÜDÜRÜMÜZ 
KEMAL YILMAZ KADIN 

ÇİFTÇİLERİMİZİ ZİYARET 
ETTİ
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MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİ
Latince adı Lactuca sativa olan marul, tek yıllık serin 

iklim sebzesidir. Yetişme süresi 2-3 ay gibi kısa süreli olan 
marul tiplerinde açıkta ve örtü altında değişik mevsimlere 
uygun olarak ıslah edilmiş çeşitlerle arka arkaya yılın 12 ayı 
üretim yapmak mümkündür.

İKLİM İSTEKLERİ

Marullar soğuğa kısmen dayanıklı, nemli hava 
koşullarına gereksinim duyan serin, ılık iklim sebzesidir. 
Yazları serin geçen bölgelerde yaz yetiştiriciliği de 
mümkündür. Bu bakımdan yaz aylarında 1000-1500 
m. olan yayla kesiminde yazlık çeşitlerin yetiştirilmesi 
mümkündür.

Marul gruplarının sıcağa karşı duyarlılıkları farklılık 
gösterir. Sıcağa karşı kıvırcık baş marullar çok hassas 
oldukları halde, yağlı baş marullar orta derecede hassas, 
yaprak marullar daha az hassastır. İyi bir baş oluşumu için 
düşük sıcaklıkta yavaş büyüme idealdir.

Marul yetiştiriciliğinde en uygun sıcaklık derecesi 15,5 
ºC ile 18,3 ºC arasıdır. 18 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda 
vegetatif devreden generatif devreye geçiş başlar. Marullar 
donlara karşı da oldukça dayanıklıdırlar. Açıkta yapılan 
yetiştiricilikte bitkiler -4 -5 ºC’lik düşük sıcaklıklara fazla bir 
zarar görmeden dayanabilmektedirler.

TOPRAK İSTEKLERİ

Marulun en iyi yetiştiği toprak tipleri, kumlu tın ve killi 
tın arasında kalan topraklardır. Yüzeysel köklü olduğu için 
toprağın 20-30 cm’lik üst kısmının yeterli besin maddesi 
içermesi gerekir. Toprak besin maddeleri ve organik 
maddece zengin olmalı, su tutma kapasitesi yerinde 
olmalıdır. pH: 6.0-7.0 arasında olmalı, 6.0 ‘nın altında 
olduğu durumlarda toprağa kireç ilavesi yapılmalıdır. 
Münavebede maruldan sonra marul getirilmemelidir. 
Marulla münavebede iyi sonuç veren bitkiler domates, 
kabakgiller, mısır, ıspanak, kırmızı pancar ve havuçtur.

GÜBRELEME

Toprakta yeterli organik madde yoksa dönüme 4-5 
ton yanmış çiftlik gübresi verilir. Toprağa çiftlik gübresi 
verilmesi durumunda mevcut besin maddeleri dikkate 
alınarak gübreleme programı hazırlanmalıdır. Çiftlik 
gübresi verilmediği durumlarda dekara 10-20 kg N, 10-
12 kg P2O5 ve 18-20 kg K2O verilmesi yeterli olmaktadır. 
En uygun gübreleme toprak analizine göre yapılacak 
gübrelemedir. Fosforlu ve potaslı gübreler fide dikiminden 

önce, azotun yarısı fide dikimi esnasında diğer yarısı 
gelişme döneminde sulamalardan önce verilmelidir.

YETİŞTİRME TEKNİĞİ

Fide ile yetiştirme ve doğrudan tohumdan yetiştirme 
tekniği olmasına rağmen fide ile yetiştirme tekniği daha 
fazla uygulanmaktadır. Fide ile yetiştiricilikte; seralarda, 
alçak veya yüksek tünellerde, mevsimine göre ılık veya 
soğuk yastıklarda fideler yetiştirilir. Mevsim sıcaklığına bağlı 
olarak 6-8 hafta arasında dikim büyüklüğüne gelirler. Fide 
dikilecek toprak derince sürülür, birkaç gün havalandırılır 
ve Disk-Harrow ve tırmık çekilerek düzlenir. Masura usulü 
yetiştiricilikte sıra arası 40-80 cm olacak şekilde masuralar 
ayarlanır. Sıra üzeri 15-25 cm olacak şekilde dikim yapılır. 
Düze dikilmeleri durumunda yine aynı mesafelerle 120-
130 cm genişliğinde şeritler halinde, her şeritte 3-4 bitki 
sırası bulunacak şekilde dikim yapılır. Fidelerin dikiminde 
derin dikimden kaçınılmalıdır. Büyüme ucu toprak dışında 
kalmalıdır.

ÇAPALAMA

Birinci çapa fide dikiminden yaklaşık 15 gün sonra 
fideler 2-3 yaprak oluşturduktan sonra yüzeysel olarak 
yapılır. İkinci çapa bitkiler 8-10 yapraklı olunca yapılır. Bu 
çapalama daha derin yapılır ve toprak iyice gevşetilir.

SULAMA

Marullar fazla miktarda su tüketirler, çimlenmeden 
itibaren hasat edilinceye kadar bol su isterler. Suya en 
fazla ihtiyaç duyulan dönem normal hasat iriliğini aldıkları 
tarihten 15 gün önce başlar ve hasada kadar devam eder. 
İklim şartları ve toprak özelliği dikkate alınarak toprağın 
devamlı nemli tutulmasına dikkat edilmelidir. Marullarda 
en çok başvurulan sulama yöntemleri masura ve damla 
usulü sistemlerdir.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

Marulda en sık rastlanılan hastalıklar mildiyö, antraknoz, 
beyaz çürüklük, kurşuni küftür. Bunlardan başka külleme, 
kök çürüklüğü ve gri çürüklük gibi fungal kökenli hastalıklar 
da zarar vermektedir. En sık görülen virüs hastalıkları 
marul mozaik virüsü ve iri damar virüsüdür. Dayanıklı ya 
da bağışık çeşitler kullanılmalıdır.

Başlıca zararlılar; salyangozlar, mısır koçan kurdu, 
afitler, kırmızı örümcekler ve nematodlardır. Bu zararlılarla 

mücadelede kimyasal yollara başvurmadan önce kültürel 
tedbirler uygulanmalı ve kimyasal mücadele son çare 
olarak düşünülmelidir. Sağlıklı büyüme için Bakanlığımız 
teknik talimatları doğrultusunda Bitki Koruma Ürünleri 
Veri tabanında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve 
dozlarının kullanılmasına özen gösterilmelidir.

HASAT

Hasat olgunluğuna gelmiş başlar bıçak ile kök boğazı 
kısmından kesilerek yapılır. Hasat sırasında yapraklar 
toprak ile bulaştırılmamalıdır. Aksi halde yıkama gerekecek 
ve işçilik artacaktır. Kesimden sonra marulların hastalıklı, 
yaşlı ve bir miktar sararmış olan dış yaprakları atılır ve 
koçan en dış yaprak hizasından düzgünce kesilmelidir. 
Bu şekilde hasat edilen marullar başlar aşağıya gelecek 
şekilde ambalaj kaplarına tek sıra halinde yerleştirilir. Bazı 
çeşitlerde bitkilerin hepsi aynı anda hasada gelmezler. 
Bu sebeple özellikle yerli çeşitlerde hasat birkaç seferde 
yapılır. Ancak ıslah edilmiş çeşitlerde gelişme daha 
üniform olmakta ve bitkilerin büyük bir kısmı aynı anda 
hasat büyüklüğüne gelmektedir.

VERİM

Verim adet olarak hesaplanmaktadır. Ülkemiz 
koşullarında dekardan 7-8 bin civarında ürün elde 
edilmektedir. Bunun ağırlık olarak karşılığı dekara 3-4 ton 
verim demektir.

Melek ŞENSOY
 Ziraat Yüksek Mühendisi

Kaynak:

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

1’den devam

Projemiz kapsamında Kasım 2019 - Mayıs 2020 dönemi içerisinde budama timlerimiz 
tarafından binin üzerinde örnek fındık bahçesi oluşturulmuştu. Şimdi ise fındıkta hasat ve 
harman işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte projemize kaldığımız yerden devam ediyo-
ruz. İl-İlçe Müdürlüklerimiz ve Ziraat Odalarımızda görevli teknik personellerden oluştur-
duğumuz 35 budama timi 19 ilçemizde yeni örnek bahçeler oluşturmaya başladı.” ifade-
lerini kullandı.

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla uygulanan projelerin meyvelerini verdiğini 
belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “2014 yılında ilimizde “fındıkta verim ve kalite arta-
cak” sloganıyla önemli çalışmalar başlatmıştık. 2014 yılından günümüze kadar uygulanan 
projeler ve yeni uyguladığımız “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” ile bir-
likte ilimiz genelinde 2 bin 500’ün üzerinde örnek bahçeler oluşturduk. Oluşturduğumuz 
örnek bahçelerimizde verim 250-350 kg aralığında gerçekleşti. Uyguladığımız projelerimiz 
üreticilerimiz tarafından da çok benimsendi ve ilimiz genelinde örnek bahçelerin sayısı her 
geçen gün artarak devam etti. İlimizde son 10 yılda gerçekleşen fındık üretim miktarlarını 

ele aldığımızda fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 2014 yılından bugüne yaptığı-
mız çalışmaların başarıya ulaştığı açıkça görülüyor. Bunu rakamlarla ifade edecek olursak 
TÜİK verilerine göre son 5 yılda ilimizde gerçekleşen verim ortalaması bir önceki 5 yılın 
ortalamasından dekara 21 kg daha fazladır. Fındık üretiminde dekara sağlanan bu 21 kg’lık 
verim artışının, fındık üretim alanımız ve bugünkü fındık fiyatları dikkate alındığında ilimiz 
ekonomisine katkısı yaklaşık 1 milyar TL’dir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Ordu ili ola-
rak ana ürünümüz fındıkta verim ve kaliteyi artırma noktasında emin adımlarla ilerliyoruz. 
Bundan sonrası içinde üreticilerimiz ve sektörün diğer temsilcileri ile birlikte yapacağımız 
çalışmalarla fındığın ilimiz ekonomisine olan katkısını daha da arttıracağız.” dedi.

Üreticilerimizin hiç zaman kaybetmeden önümüzdeki üretim sezonunun hazırlıklarına 
başlaması gerektiğini söyleyen İl Müdürümüz; “Üreticilerimizin arzu edilen verim ve ka-
liteye ulaşabilmesi için toprak tahlili yaptırmalarını, tahlil sonuçlarına uygun  gübreleme 
yapmalarını, ayrıca bahçelerinde tekniğine uygun olarak budama işlemlerine hemen baş-
lamaları gerektiğini” hatırlatarak sözlerine son verdi.

FINDIKTA ÖRNEK UYGULAMA TİMLERİ SAHADA
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Röportaj

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhabalar; ismim Ömür SEVİNDİK. 
Akkuş ilçesi ketendere mahallesinde ikamet 
etmekteyim. Akkuş Şeker Fasulyesi üreticisiyim 
ve aynı zamanda ketendere mahalle 
muhtarıyım.

Ne kadar bir alan üzerine tesis kurdunuz ve 
Sadece fasulye mi üretiyorsunuz?

Toplam 13 bin metrekare bir alan üzerine 
kurulu olan tesisimizde sadece Akkuş Şeker 
Fasulyesi üretimi yapmaktayız. 

Ne kadar zamandır fasulye üretimi 
yapıyorsunuz?

Fasulye üretimini amatör olarak uzun 
yıllardır yapmaktayız. Fakat bu kadar büyük 
bir arazide modern olarak üretime daha yeni 
başladık. Bu yıl bu konuda ilk yılımız. 

Tesis kurarken herhangi bir projeden 
yararlandınız mı?

Evet, tesisimizi kurarken DOKAP destekli 
“Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi 
Projesi”nden faydalandım.

Böyle bir tesis kurulumu size ne kadara mal 
oldu?

Bu tesis bize desteklemeler hariç 70 Bin TL’ye 
mal oldu.

Bu tesisten ne kadar ürün alabiliyorsunuz?

Aslında beklentimiz 4 ton civarındaydı ama 
iklim koşullarından dolayı şu an 2 ton kadar 
bir ürün beklentimiz var. Ama yine de güzel bir 
rakam ve tatmin edeceğini düşünüyorum.

Pazarlamayı nasıl yapıyorsunuz?

Biz fasulyelerimizi tarladan hasat edip toptan 
olarak Akkuş Ziraat Odasına satıyoruz. Ziraat 
odamızda Coğrafi İşaret Logolu ambalajlarımız 
ile paketlemesini yaparak piyasaya çıkarıyor ve 
tüketicilerimiz ile buluşturuyor.

Peki, bu işi yapmak isteyenlere önerir 
misiniz?

Özellikle içinde bulunduğumuz COVİD-19 
salgını döneminde, şehirlerden köylere de bir 
geri dönüşün olduğu bu zamanda herkesin gelip 
üretim yapmalarını öneririm. Asgari ücretle 

şehir hayatında kıt kanaat geçinmeye çalışan 
insanlarımızın kendi ve aile işgücü ile çok rahat 
1 yılda asgari ücretten kazandığından daha 
fazlasını kazanabilirler.  Bu sebeplerden ötürü 
yöremize de çok uygun bir ürün olmasından 
dolayı ve getirisi oldukça iyi olan bu ürünü 
üretmeyi herkese tavsiye ederim.

Tesisinizi büyütmeyi düşünüyor musunuz 
ya da başka ürünlere de yönelecek misiniz?

Daha önceden küçük alanda amatör 
olarak yaptığım üretimi bu yıl daha modern 
ve profesyonel yapmaya başladım. Tabi ki 
hedefim seneye üretim alanımı 25 dönüme 
çıkararak tesisimi büyütmek. Başka ürünler 
geçmiş yıllarda denedim ama başarılı olamadık 
ama Akkuş Şeker Fasulyesi hem pazar sıkıntısı 
olmayan hem de getirisi yüksek bir ürün, aynı 
zamanda buranın da iklim koşullarına uygun 
bu yüzden Akkuş Şeker Fasulyesi üretimi ile 
yoluma devam edeceğim.

Peki, köyünüzde kaç kişi Akkuş Şeker 
Fasulyesi üretimi yapıyor?

Aslında 10 yıl öncesine kadar buradaki 
araziler boş durumdaydı ama 10 yıldır her 
gün üretim alanını büyüten yeni ekim yapan 
insanlar çoğalmaya başladı.

Ekim işlerini nasıl yapıyorsunuz?

Bildiğiniz gibi Karadeniz coğrafyasında 
makinalı tarım yapmak oldukça zor. Bizimde 
arazilerimiz makinalı tarıma elverişli değiller 
bu sebepten ekim işleri başta olmak üzere tüm 
işi insan işgücü ile yapıyoruz.

Tarlanızı tesis ederken teknik destek aldınız 
mı? 

Evet, sağ olsunlar Akkuş İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü teknik personeli tüm 
kurulum aşamasında fasulyelerin aralardaki 
ekim mesafesinden tutun da damlama sulama 
sisteminin delik açısına varana kadar bizlere 
desteklerini esirgemediler.

Son olarak söylemek isteğiniz şeyler var mı?

Son olarak bizlerin bu tesisi kurmasında 
desteklerini esirgemeyen ve her konuda 
yardımcı olan tüm kurum ve şahıslara,  ayrıca 
kendimizi anlatma fırsatı veren siz Ordu’da 
Tarım Gazetesi’ne teşekkür ederim. 

Ömür SEVİNDİK
TESCİLLİ AKKUŞ FASULYESİ ÜRETİCİSİ
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1. GİRİŞ  

Günümüzde insanlar için gerekli olan gıda kaynakları, enerji kaynaklarından daha 
stratejik bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda gıda kayıpları günümüzün ve geleceğin 
en önemli sorunlarından biridir. Birleşmiş Milletler’in belirlediği ve insanlığın refah ve 
esenliğini sağlamaya yönelik bin yılın hedefleri olan sekiz ana hedeften biri açlığın 
giderilmesi ve gıda güvencesinin sağlanmasıdır. 

Yeni yüzyılın en önemli tartışma konuları; soğuk savaş, güç dengelerinin değişmesi, 
ekonomik krizler,  yoksulluk ve açlık olmuştur. Kaynakların dengesiz dağılımı ve iklim 
değişikliği gibi nedenlerle tüm dünya nüfusunun yeterli miktar ve kalitede gıdaya ulaşması 
mümkün olamamaktadır. Ayrıca, gıdalar üretimden tüketime ulaşıncaya kadar hem miktar 
hem de kalite kayıplarına uğramaktadır. 

2. DÜNYADA GIDA KAYIP VE İSRAFININ BOYUTU 

Gelişmekte olan ülkelerde gıda kayıpları daha çok üretim, saklama, işleme, dağıtım 
ve pazarlama aşamalarındaki altyapı eksikliğinden, gelişmiş ülkelerde ise perakende 
ve tüketim aşamalarındaki gıda israfından kaynaklanmaktadır. Gıda kayıp ve israfının % 
56’sının gelişmiş ülkelerde, geriye kalan % 44’lük kısmı ise gelişmekte olan ülkelerde ortaya 
çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde marketten satın alınan gıdaların yaklaşık üçte biri evsel atık 
olarak israf edilmektedir. Bu kayıp oranları tahıl ve baklagillerde toplam üretimin % 15’ i, 
meyve ve sebzelerde % 35’i hatta daha yüksek oranlarda olabilmektedir. 

Yapılan çalışmalara göre, her yıl 1.3 milyar ton yiyecek israf edilmektedir. Bu miktar 
tüm Sahra Altı Afrika bölgesinde üretilen yiyecek miktarına denktir. Aynı zamanda 
dünyada her gün 9 kişiden biri aç uyumakta ve 20.000’den fazla çocuk açlık ve yetersiz 
beslenmeden hayatını kaybetmektedir. Günümüzde küresel ölçekte kaybedilen veya 
israf edilen yiyeceklerin yalnızca dörtte biri kurtarılabilse, dünyadaki 840 milyon aç insan 
doyurulabilecektir. 

7,8 milyar olan dünya nüfusunun yapılan tahminlere göre 2050 yılında 10 milyara 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2050 yılında dünya gıda talebinde de yüzde 60’lık bir artış 
beklenmektedir.  Dünyada her 9 insandan 1’i açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan fazla 
yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşamaktadır. 

3. ÜLKEMİZDEKİ DURUM

Türkiye’de gıda arz zinciri bir bütün olarak ele alındığında, en yüksek kayıp oranı, 
zincirin ilk halkası olan tarımsal üretimde görülmektedir. Üretilen sebze ve meyvelerin % 
50’sinde kayıp yaşanıyor. Hizmet sektöründe işletme başına yılda 4,2 ton gıda, 2.000 litre 
içecek israfı gerçekleşiyor. Ülkemizde günlük olarak 4,9 milyon ekmeğin israf edildiğini 
görüyoruz Yani ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor.  Bu da yaklaşık 625 
bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor. 

3.1. Gıda Kayıpları ve İsrafı Önleme Çalışmaları

Ulusal düzeyde, Türkiye’de gıda kayıpları ve israfına yönelik yürütülen en önemli 
girişimlerden bir tanesi “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”dır. Kampanya çalışmalarının 
toplum üzerindeki etkisini gözlemlemek ve israf eğilimini belirlemek amacıyla 2013 yılında 
yapılan ölçüm araştırması sonuçlarına göre, ekmek israfında %  18 oranında azalma ve 
yıllık yaklaşık 300 milyon TL tutarında tasarruf sağlandığı görülmüştür. Diğer taraftan, 
kampanyanın etkisine bağlı olarak Türk halkının tüketim alışkanlıkları değişmiştir, insanlar 
tüketim miktarlarına uygun olarak ekmek almaya başlamış ve bu da 2,5 milyar TL tutarında 
bir tasarruf sağlamıştır. Bir yıllık kampanya sonucunda; her iki tasarrufun ülke ekonomisine 
toplam katkısı günlük 7,8 milyon TL, yıllık ise 2,8 milyar TL olmuştur. FAO, başarısı nedeniyle 
“Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”nı, dünyada israfın önlenmesine yönelik eylemlere 
katkıda bulunan iyi uygulama örneği olarak ilan etmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığımız, son yıllarda, sürdürülebilir bir temelde gıda kayıpları 
ve israfını azaltma konusunu gündemine almış, ulusal ve küresel ölçekte birçok çalışma 
yürütmüştür. Bu gelişmeler doğrultusunda, gıda kayıpları ve israfını azaltma konusunun 
sadece ulusal değil uluslararası bir konu olduğunun da farkında olan ülkemiz, Bakanlığımız 
koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde,  gıda 
kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik olarak “GIDANI KORU” isimli büyük çaplı 
uluslararası bir kampanyayı başlatmıştır.  Türkiye’yi gıda kayıplarını ve israfını önleyerek, 
azaltarak ve yöneterek, hem tüketim hem üretim bakımından sürdürülebilir gıda 
sistemlerine katkıda bulunan bir ülke haline getirmek amacıyla gıda kayıp ve israfı ile 
mücadelede kapsamlı bir proje hayata geçirilmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) desteği ile hayata geçirilen “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” projesi Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin düzenlediği dijital basın toplantısı ile tanıtılmıştır.

Kampanya ile Bakanlığımız ve FAO; gıda kayıpları ve israfı konusunda gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzeyde mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek 
toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı ve bu konuda özellikle Türkiye’de gerçekleştirilen 
iyi uygulama örneklerini uluslararası arenada rol model haline getirmeyi hedeflemektedir. 

4. GIDA KAYIP VE İSRAFI (GKİ)

İnsanların tüketimi için üretilen gıdalar tarladan sofraya ulaşıncaya kadar miktar ve kalite 
bakımından kayıp vermektedir. Bu da gıda israfı ve gıda kaybı olarak tanımlanmaktadır. 
Besin ve ekonomik değeri, gıda güvenilirliği açısından yaşanan kayıplar olduğu gibi yetersiz 
teknoloji, üretim sürecindeki hatalar ve tüketici davranışlarından kaynaklanan kayıplar da 
yaşanmaktadır. Gıdaya duyulan ve duyulacak olan ihtiyacın daha çok ortaya çıkması ile 
gıda kayıpları daha çok önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde tüm dünyada etkili olan 
Covid-19 pandemi sürecinde gıda arz zincirinin ve gıda arz güvenliğinin önemi çok daha 
iyi anlaşılmıştır. 

Gıda kayıpları, “tedarik zincirinin çeşitli aşamalarında insan tüketimi için mevcut olan 
yenilebilir gıda miktarındaki azalmadır”. Gıda ürünlerinde sayısal kayıplara ek olarak kalite 
açısından da bozulmalar yaşanabilir ve bu durum ekonomik açıdan ve besin değeri 
bakımından kayıplarla sonuçlanabilir. Gıda israfı, temel olarak gıda sisteminin dağıtım, 
hizmet sektörü ve hane halkı düzeyinde hâlâ değeri (sosyal, ekonomik ve besinsel) varken, 
güvenilir gıdanın ıskartaya ayrılması ya da atılması kararından kaynaklanmaktadır. Küresel 
gıda kayıpları ve israfının sebepleri özetle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

5. GKİ VE GIDA GÜVENLİĞİ

Dünyada yaklaşık 840 milyon insan açlık çekerken, günümüzde hala GKİ’nin var olması, 
gıda sistemlerinin düzgün işlemediğini göstermektedir. Birilerinin bilinçli ya da bilinçsiz 
bir şekilde çöpe attığı gıda ile diğerlerinin karnını doyurabileceğini bilmek, bir şeylerin 
yanlış gittiğinin ispatıdır. Sebep ne olursa olsun, insanlar açken gıdanın kaybolması ya da 
israf edilmesi, işlevini tamamıyla yerine getiremeyen bir küresel gıda sistemi olduğunu 
göstermektedir. GKİ, mevcut gıda sistemlerinin hem verimsizliğini hem de eşitsizliğini 
göstermektedir. GKİ gıda güvenliği ve beslenmeyi üç şekilde etkilemektedir: 

- Yerel ve küresel seviyede gıda mevcudiyetinin azalması, 

- Gıdaya erişimin olumsuz şekilde etkilenmesi, 

- Doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan bir şekilde kullanılması sonucu 
gelecekteki gıda arzının olumsuz etkilenmesi.

6. GIDA KULLANIM HİYERARŞİSİ

Gıda israfının azaltılması için tüm ülkeler, toplumlar için tek bir reçete olmamakla 
birlikte izlenecek genel adımlar aynıdır. Gıda israfı ve kaybını en düşük düzeyde tutmak 
için uygulaması kolay ve anlaşılır “gıda kullanım hiyerarşisi” tanımlanmıştır.

- İnsan tüketimi için üretilen gıdaların tamamının insanlar tarafından 
kullanılması birincil amaçtır.

- Gıda kayıp ve israfını, oluşmadan kaynağında önlemek ve azaltmak 
için alınacak tedbirleri belirlemek ve uygulamak,

- Yenilebilir gıdaların yeniden farklı reçetelerle hazırlanıp sofraya 
sunulması (fazla/artan gıdayı gıda bankalarına, aşevlerine ve barınaklara 
bağışlama),

-Yeniden kullanılamayacak olan atıklardan hayvan besini olarak 
yararlanma olanaklarının geliştirilmesi ve uygulanması, 

- Organik atıkların gübre, enerji üretimi gibi dönüşümlerle endüstride 
kullanımı

- Son aşamada ise canlıların tüketimi için tehlikeli olan gıdaların 
imhası

- Piramidin tavanının geniş, tabanının ise dar düzeyde kalması temel amaçtır. Burada 
başarı;  kamu sektörü, sanayi, tüketiciler, akademik çevre ve sivil toplum kuruluşlarının 
işbirliğine bağlıdır.

7. SONUÇ

Hızla değişen, küreselleşen, sorunların karmaşıklaştığı, tüketicinin talep ve 
beklentilerinin, duyarlılıklarının arttığı günümüz koşullarında gıda kayıplarının azaltılması 
ve açlıkla mücadele konusu önemli ve küresel bir konu olarak gündemdedir. AIDS, Ebola, 
Covid-19 gibi salgın hastalıklardan daha da ölümcül olan açlık dünyanın halen temel 
sorunu olarak tartışılmakta ve dünya gıda güvenliğini artırmak için bölgesel, yerel, ulusal, 
uluslararası çabalar giderek artmaktadır.

Özetle, küresel olarak insani tüketim için üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiği 
ya da kaybolduğu dünyamızda; bilinçli bireyler olarak öncelikle evlerimizde, bireysel 
alışkanlıklarımızı değiştirerek gıda israfına son vermeliyiz, her birimiz iyi birer ‘gıda okur-
yazarı’ olmalıyız.

GIDA KAYIPLARI VE İSRAF

Hasat Öncesi Faktörler ve 
Hasat Edilmeyen Ürünler

Hasat ve İlk Muamele

Depolama
Nakliye ve Lojistik

İşleme/ Paketleme
Perakende

Tüketim

Biyolojik ve biyotik faktörler (kapsam dışı), Ulaştırma ve nakliye açısından farklı uygunluklar, Farklı 

depolama dayanıklılığı, Hasat sonrası farklı raf ömrü, Belirli kalite standartlarına uygun olamama, Düşük 

piyasa, yüksek iş gücü fiyatı, Plansız üretim

Eksik hasat zamanlaması ve planlaması, Ürünün özensiz toplanması, Sıcaklık Yönetimi 

Hataları, Uygun olmayan hasat teknikleri

Uygun olmayan depolama koşulları

Uygun olmayan araç yükleme ve boşaltma yöntemleri, ürünlerin araç içinde kontrolsüz hareketi, Nakliye 

aracının ürüne uygun havalandırma, nem ve sıcaklık koşullarına sahip olmaması, Nakliye aracına yükle-

meden önce soğutma yapılmamış olması, Uygun olmayan ürünlerin karışık olarak taşınması, 

Araç sürücüsünden kaynaklanan kayıplar

İşleme esnasındaki hataların, nihai üründe kusura sebep olması, Eksik süreç ve standart yönetimi

Koruyucu paketlemenin olmaması, Isı ve nem kontrolünün olmaması, Düzgün sergileme koşullarının 

olmaması, Bir örnek ve mükemmel ürünler sunma eğilimi, Yetersiz stok yönetimi

Yanlış hazırlama teknikleri

Şekil 1. Gıda kullanım hiyerarşisi

Şaban AKPINAR/Şube Müdürü
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

“TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ TARIMSAL AR-
GE ALTYAPISINA SAHİBİZ”

Bakanlık olarak tarım teknolojileri, akıllı ta-
rım uygulamaları ve Ar-Ge konusunda önemli 
çalışmalar yürüttüklerini ve Türkiye’nin en 
güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına sahip ol-
duklarını anlatan Pakdemirli, bu altyapı ve 
teknolojiyi üniversitelerle yaptıkları işbirlikleri 
ile daha da geliştirmek istediklerini vurgula-
dı. YÖK ile bu kapsamda işbirliği protokolleri 
imzaladıklarının altını çizen Pakdemirli, bu 
işbirliği kapsamında, akıllı tarım uygulamala-
rı ve bu konuda Gebze Teknik Üniversitesi ile 
beraber yürüttükleri çalışmaları anlattı. Tarım 
ve gıdanın herkes için vazgeçilmez olduğunu 
vurgulayan Pakdemirli, tüm dünyayı etkileyen 
pandemi sürecinde bunun çok iyi anlaşıldığını 
söyledi. Son 10 yılda yapılan birçok uluslarara-
sı araştırmada, 21. yüzyıl için 3 sektör stratejik 
mücadele alanı olarak ön plana çıktığını belir-
ten Pakdemirli, bunlardan ikisinin “Tarım-Gıda 
ve Su” olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN GIDA GÜVENLİĞİNİ GÜÇ-
LENDİRECEK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYO-
RUZ”

Bu nedenle, son 18 yıldır tarım ve orman 
sektörünü sağlam temeller üzerine oturttuk-
larını ve Türkiye’nin gıda güvenliğini güçlen-
direcek projeleri hayata geçirdiklerinin altını 
çizen Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Son yüzyılda tarım anlayışı giderek de-
ğişti. Özellikle son 50 yılda bu değişimin so-
nuçlarını daha net görüyoruz. Dün üretim 
odaklı yapılan tarım, bugün özellikle pandemi 
sonrası kendine yeterliği ön planda tutarken, 
bunun yanında pazar ve tüketiciyi de baz ala-
cak şekilde yapılıyor. Dün yerel ve bölgesel 
pazarlarda ürün satmak önemli iken, bugün 
yerel ve bölgesel pazarların yanında ulusal ve 
küresel pazarlar da hedef haline geldi. Özellik-
le, pandemi sonrası dönemde, üretim ve pa-
zar süreçlerinin entegrasyonu, yani sözleşmeli 
üretim, lojistik ve tedarik sistemlerinin güçlen-
dirilmesi ön planda olacak konular arasında-
dır. Ayrıca, günümüzde markalaşma ve coğrafi 
işaret, pazarlamada öncelik haline geldi. Artık, 
sadece paket ve ambalaj o ürünü satmıyor. O 
ürünün hikâyesi ve markası, insanların onu 
alma isteğini de üst sıralara taşıyor. Dün, emek 
ve işgücünün yoğun olduğu tarım sektörün-
de, bugün bilginin ve bilgi sahibinin bir adım 
önde olduğunu hepimiz görüyoruz. 20. yüz-
yılın ilk çeyreğinde başlayan ve giderek geli-
şen mekanizasyon ağırlıklı üretim, 21. yüzyılda 
yerini teknolojinin yoğunlukta olduğu üretim 
sistemine bıraktı. Artık sadece makinelere, on-
ların gücüne ve kuvvetine bakmıyoruz. Tek-
nolojiyle birleşmesine, dijital entegrasyona, 
üretim sistemiyle uyumuna, verimliliğe kat-
kısına bakıyoruz. Tüm Dünyanın gittiği bu 
yolda, Türkiye olarak biz de yerimizi sağlam 
bir şekilde aldık. Bilgi ve teknoloji kullanımını 
tarımda ön sırada tutuyoruz. Ve yeni teknolo-
jileri üreticimizle buluşturmak için de yoğun 
gayret gösteriyoruz.”

“TARIMDA İNOVATİF VE TEKNOLOJİK UY-
GULAMALARA DAHA ÇOK AĞIRLIK VERMEK 
ZORUNDAYIZ”

Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara, 
Türkiye nüfusunun ise 100 Milyonu geçmesi-
nin beklendiğini ifade eden Pakdemirli, “Gele-
cek 30 yılda nüfusta yaklaşık %30 artış öngö-
rülüyor. Artan nüfusla kişi başına düşen tarım 
alanı da giderek azalıyor. Bugün, Dünya’da 
kişi başına düşen işlenen tarım arazisi, diğer 
bir değişle bir kişinin karnını doyuracak tarım 
alanı miktarı 2 dekar iken, 2050 yılında, eğer 
toplam tarım alanı azalmaz aynı kalırsa 1,6 
dekara kadar düşecek. Diğer taraftan ise artan 
nüfusun karnını doyurmak için bugünkünden 
%60 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacağız. Peki, 
aynı tarım arazisinde %60 daha fazla gıda-
yı, yani üretimi nasıl artıracağız? Bu sorunun 
cevabı çok net: Teknoloji ve İnovasyon! Gıda 
güvenliğimizi sağlamlaştırmak, verimli ve ye-
terli üretimi garanti altına almak için, tarımda 
inovatif ve teknolojik uygulamalara daha çok 
ağırlık vermek zorundayız.” diye konuştu. 

“TARIM 5.0’A ŞİMDİDEN HAZIRLANMALI-
YIZ”

Tarım 4.0’ın ne anlama geldiğini ve neleri 
içerdiğini de değinen Pakdemirli, şunları söy-
ledi:

“20. yüzyılın başlarında, tarımda makinele-
re geçişle birlikte başlayan teknoloji dönemi, 2. 
Dünya savaşından sonra üretim artışını hedef-
leyen politikalar ve yeşil devrimle birlikte bir 
seviye atladı ve Tarım 2.0’a yükseldi. 1990’lara 
kadar devam eden bu süreçte üretimde ciddi 
artışlar yaşandı. Tarım 2.0’dan sonra, dünyada 
toplam tarımsal hasıla 200 Milyar Dolar se-
viyesinden, 1,2 Trilyon Dolar düzeyine kadar 
yükseldi. 1990’lardan itibaren ise Tarım 3.0 ile 
teknoloji bir üst kademeye çıktı. Tarım 3.0 dö-
neminde üreticiler, hassas tarım teknikleri ve 
GPS uygulamalarıyla tanıştı.

Çevreyi koruyarak verimi artıran bu uygu-
lamalar, tarımı yeni bir teknoloji  seviyesine 
taşıdı. Bugün, yani 2010’lardan sonra ise ta-
rımda artık 4.0 var. Yani, bilgi, teknoloji ve akıllı 
tarım var. Özellikle Tarım 3.0 ve 4.0 arasındaki 
zamanın daha kısa olması ve teknolojinin ge-
lişme hızını göz önüne alırsak, Tarım 5.0’a yani 
Robotik uygulamalar ve yapay zekâya geçişin, 
öngördüğümüzden de kısa sürede olacağına 
inanıyorum. O nedenle biz, bir taraftan 4.0 
uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlarken, 
diğer taraftan da şimdiden kendimizi tarım 
5.0’a hazırlamalı, bunu için alt yapımızı oluş-
turmalıyız.”

“TARIMSAL HASILADA AVRUPA’DA BİRİN-
Cİ SIRADAYIZ”

Türkiye’nin coğrafi konum açısından bü-
yük bir avantaja sahip olduğunu ve 12 binden 
fazla bitkiye ev sahipliği yaptığını vurgulayan 
Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Dünyanın tam merkezindeyiz ve geç-
mişten bu yana ticaret yollarının üzerinde yer 
alıyoruz. Yani; Hava, Kara ve Deniz yollarının 
kesişim noktasındayız. 4 saatlik bir uçuş me-
safesi ile dünya nüfusunun %40’ına ulaşma 
imkânımız var. Ülkemiz bulunduğu konum 
itibariyle, 1,9 trilyon Dolarlık tarımsal ticaret 
hacmine sahip bir bölgedeyiz.

Avrupa’da; 55,1 milyon küçükbaşla 1. sı-
rada, 18,7 milyon büyükbaşla 2. sırada, süt 
üretiminde ise 3. sıradayız. Tarımsal alan bakı-
mından dünyada 17. sırada olmamıza rağmen, 
tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada 
ilk on arasında yer alıyoruz.”

“E-DEVLET ÜZERİNDEN EN FAZLA HİZ-
MET VEREN BAKANLIKLAR ARASINDAYIZ”

Geçen yıl, Sayın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın himayelerinde 15 yıl sonra yap-
tıkları 3. TARIM ORMAN ŞÛRASI’nda önemli 
kararlar aldıklarını belirten Pakdemirli, Şûra 
kapsamında odak noktalardan birisinin de “Ta-
rımda Dijitalleşme” olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak, 2020 yılını Tarımda Diji-
talleşeme yılı ilan ettiklerini ve bununla ilgili 
çalışmaları Temmuz ayı başında kamuoyuna 
duyurdukları anlatan Pakdemirli, şöyle konuş-
tu:

“Bu programda son 2 yılda yaptıklarımızı, 
önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı anlat-
tık. Son 2 yılda geliştirdiğimiz güçlü projeler 
sayesinde birçok hizmetimizi dijital ortama 
taşıdık. Bugün e-Devlet üzerinden en fazla 
hizmet veren Bakanlıklar arasındayız.

Uydu teknolojileri ve Coğrafi Bilgi sistem-
lerini kullanımındaki etkinliğimiz artırdık.  Bu 
teknolojiler, Dünya’da askeriyeden sonra en 
fazla tarımda kullanıyor. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, Türkiye’de uydu teknolojilerini en fazla 
kullanan Bakanlıklardan biridir.  Bu sistemler 
sayesinde; Tarım, Orman, Mera ve Su alanları-
nı 7/24 takip ediyor, planlamalarımızı bu veri-
ler üzerinden daha sağlıklı yapıyoruz.

Bu yıl Nisan ayında geleceğin tarımına 
yön verecek bir sistemi, Dijital Tarım Pazarını, 
yani DİTAP’ı uygulamaya aldık. DİTAP; Sözleş-
meli üretim, fiyat istikrarı, aracıların kaldırıl-

ması, maliyetlerin düşürülmesi gibi çok sayıda 
unsuru içeren önemli bir proje. 5 ayda üye 
sayısı 57 Bine, toplam ciro 120 Milyon Liraya 
ulaştı.  Biz bir tohum attık ve bu tohum yeşer-
meye başladı.İnşallah büyüyecek ve meyvele-
rini vermeye başlayacak.

Bu yıl Mayıs ayında Dijital Tarım-Orman 
Akademisini, çiftçimizin ve tüm vatandaşları-
mızın hizmetine açtık. İlk dersini benim ver-
diğim Tarım-Orman Akademisinde; bugüne 
kadar 70’ten fazla akademisyen ve uzman 
ders verdi.

Bu kapsamda oluşturduğumuz, Dijital Ta-
rım Kütüphanesiyle merak edilen binlerce ki-
taba kolayca ulaşabilirsiniz.

Temmuz ayında E-Tarım Portalını hayata 
geçirdik. E-Tarım; çiftçi, vatandaş ve firmalara 
yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında topla-
yan online bir sistemdir.  Toplam 138 hizmeti 
bu portaldan online olarak sunuyoruz.

Bu önemli sistem sayesinde Bakanlığımı-
zın kapılarını dijital olarak tüm çiftçilerimize ve 
vatandaşlarımıza açmış olduk.

Bunların yanında benim büyük önem ver-
diğim, Türkiye’nin ilk elektrikli traktörü, seri 
üretime hazır hale geldi. 45-55 dakika arası 
%100 şarj olup, 105 Bg gücü ile dizel traktö-
re göre 8 kat daha az yakıt tüketiyor. Bu, çok 
daha az maliyetle, sürdürülebilir üretim anla-
mına geliyor.

Ayrıca, Akıllı küpe uygulamasını da önü-
müzdeki dönemde başlatıyoruz.  Büyükbaş 
hayvanları, kulaklarına takacağımız bu akıllı 
küpe sayesinde, hayvanların tüm aktivitelerini 
anlık olarak takip edeceğiz. Hayvan sayılarının 
günlük takip ederek planlamalarımızı daha 
doğru yapacağız.”

“TARIM, EĞİTİM VE TEKNOLJİYİ BARINDI-
RAN BİR MERKEZDEYİZ’

Şu anda 80 yıllık tarihin olduğu bir yerleş-
ke içinde bulunduklarının altını çizen Pakde-
mirli, şunları kaydetti:

“İçinde; tarımı, eğitimi ve teknolojiyi ba-
rındırıyor. Burada sadece tarihi görmüyoruz, 
Türkiye’nin geleceği de bu yerleşke içerisin-
de.1943 yılında Teknik Bahçıvanlık Okulu ola-
rak eğitim hayatına başlayan bu yerleşkede 
yetişen binlerce gencimiz, Tarım teşkilatımıza 
önemli hizmetler sundu.

1990’dan itibaren Çayırova Tohum Ser-
tifikasyon Müdürlüğü bu yerleşkede faaliyet 
gösteriyor. 1992 yılında kurulan Gebze Teknik 
Üniversitesi ile bu yerleşke, teknolojinin mer-
kezi haline geldi. Tarım, Eğitim ve Teknoloji bir 
arada.”

“SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİ 1 MİL-
YON 143 BİN TONA ÇIKARDIK”

Kamuoyunda tohum konusunda çok sa-
yıda yanlış eleştirinin yapıldığını dile getiren 
Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Eleştirilere elbette açığız, daha iyisini 
hep birlikte başaracağız. Ama, tohumculukta 
Türkiye’nin ulaştığı seviyeyi de herkesin bil-
mesinde büyük yarar var. Son 18 yılda; ser-
tifikalı tohum üretimini 8 kat artırdık. 145 bin 
tondan 1 milyon 143 bin tona çıkardık. Bitkisel 
üretimde sertifikalı tohumluk kullanımı, verimi 
% 20 ila % 25 artırmaktadır. Bu artışının bizim 
için ne kadar önemli olduğunu özellikle be-
lirtmek istiyorum. Türkiye yerli tohumculuk-
ta büyük mesafeler aldı. Yurtiçinde kullanılan 
sertifikalı tohumluk miktarının %96’sı yerli! Bu 
bizlere büyük gurur veriyor. Tohum gen ban-
kalarımızda şu anda 115 bin tohum koruma 
altında. Ayrıca, atalarımızdan kalan tohumla-
rı hem koruyoruz, hem de üretime yeniden 
kazandırıyoruz. Bugüne kadar binin üzerinde 
tohum çeşidi, bu kapsamda halkımız tarafın-
dan Bakanlığımıza iletildi. Bu tohumların üre-
timi ve bu tohumlardan elde edilen ürünlerin 
marketlerde daha fazla yer alması için önemli 
çalışmalar yapıyoruz.

Tohum üretimin yanında, ihracatta da 

önemli mesafeler aldık. Son 18 yılda tohum ih-
racatımız 9 kat artışla 149 Milyon Dolara ulaştı. 
Tohumluk ihracatının ithalatı karşılama oranı, 
2002’de %31 iken, 2019’da %86’ya ulaştı. He-
defimiz bunu %100’ün üzerine taşımak. 2019 
yılında 38 Milyon Dolar fide-fidan ihracatı, 73 
Milyon Dolar süs bitkileri ihracatı yaptık. 2019 
yılında tohum, fide-fidan ve süs bitkileri ihra-
catı toplamı 260 Milyon Dolara ulaştı. Tohum-
culuk; ihracat potansiyeli yüksek bir sektör. 
Potansiyelimizi biliyoruz. Tohum üretim ve 
ihracat miktarını daha da ileriye taşımak için 
Akıllı tarım uygulamaları ve yeni teknolojiler 
başta olmak üzere birçok yeni teknolojiyi üre-
timle buluşturduk, buluşturmaya da devam 
ediyoruz.”

“AKILLI TARIM UYGULAMALARINDA 
DRONLAR AKTİF BİR ŞEKİLDE KULLANILACAK

Akıllı Tarım uygulamalarında drone kulla-
nımının üretimin birçok safhasında ön plana 
çıktığını vurgulayan Pakdemirli, şunları ifade 
etti:

“Dronlarla birçok işlemi hızlı ve etkin bir 
şekilde yapmaya başladık. Tarım alanların 
ürün varlığını tespit ederek, verdiğimiz tarım-
sal desteklerin kontrolünde dronları da kulla-
nacağız. 

Tarım arazileri, mera, yaylak ve kışlakların 
işgallere karşı izlenmesi ve korunmasını ile 
mera varlığı ve sınırlarının tespitinde dronları 
da kullanmayı planlıyoruz.

Azot Denge Analizi ve bitki hastalıkların 
tespitinde Drone’lar etkin bir şekilde kullanı-
lıyor.

Ayrıca, mısır gibi yüksek boylu bitkilerin 
olduğu alanlarda ve eğimli arazilerde Dro-
ne’larla ilaçlama ve gübreleme kolaylıkla ya-
pılabilmektedir.

Yine, dronlar sayesinde kuşbakışı tarımsal 
arazinin görüntüleri alarak bitki gelişimlerini 
takip edip, bilgisayar modellemeleri ile rekolte 
tahminleri yapacağız.”

Akıllı tarım uygulamaları sayesinde birçok 
konuda önemli kazanımların olacağını söyle-
yen Pakdemirli, “Tarımsal işgücü kullanımın-
da %50’ye varan tasarruf sağlanacak. Gübre 
kullanım etkinliğini %20-40’lardan %60’lara 
çıkarılacak. Bitki koruma ilaçlarını %30 daha 
az kullanacağız. Sertifikalı tohum kullanımı ile 
verimlilikte %20-25 artış sağlayacağız. Daha 
az girdi kullanarak daha fazla üretim gerçek-
leştireceğiz. Kısacası, Akıllı tarım uygulamaları 
ile üretimi daha az maliyet ve emekle, daha 
verimli hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“AKILLI TARIM UYGULAMALARIYLA 2020 
HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK”

Akıllı tarım uygulamalarıyla birlikte 2023 
hedeflerini önemli ölçüde büyüttüklerini ifade 
eden Pakdemirli, “2023 yılında; toplam bitkisel 
üretimimizi 117 milyon tondan, 140 milyon 
tona, sertifikalı tohum üretimimizi 1 milyon 
143 bin tondan, 1,5 milyon tona, tohum ih-
racatımızı 149 milyon dolardan, 500 milyon 
dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Ata 
tohumlarını kayıt altına almak ve korumak, 
14,6 milyon hektar mera alanında tespit ve 
tahdit çalışmalarını tamamlamak da hedefle-
rimizden bazıları. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da dediği gibi, ekilmedik bir karış toprak bile 
bırakmayacağız.” diye konuştu.

“TARIM, SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR”

Tarımın, siyaset üstü bir mesele oldu-
ğunun altını çizen Pakdemirli, “Bu yüzyıl, 
Türkiye’nin atılım dönemi olacaktır. Tarım, 
gıda ve orman; bu döneme damgasını vura-
cak alanların başında geliyor. 18 yılda yaptığı-
mız yatırımlar ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
sistemiyle hayata geçirdiğimiz projeler saye-
sinde, tarım orman altyapımız daha güçlü ve 
dinamik bir yapıya kavuştu. 2 yılda marka ha-
line gelen çok sayıda projeyi hayata geçirdik. 
ifadelerini kullandı.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam
AKILLI TARIM UYGULAMALARIYLA 2020 HEDEFLERİMİZİ BÜYÜTTÜK
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Malzemesi :250g hokkaido 
kabak, 500g un, 1 paket kuru 
maya,  100g margarin veya tere-
yağı, 100g şeker, Bir tutam tuz

Yapılışı: Ilk olarak 250g hok-
kaido kabağı dilim dilim doğrayıp 
bir tencereye alın.

Azcık suyla haşlayın. Yumu-
şayınca suyu süzüp kabağı püre 
haline getirin.

Sonra bir yoğurma kabına 
500g un, bir paket kuru maya, 

100g margarin, 100g şeker, bir 

tutam tuz ve ılımış kabak püresi-

ni ekleyip iyice yoğurun.

Hiç un kalmasın kasede ve tu-

runcu bir beze gibi gözükecek.

Sonra onu ekmek şekline geti-

rip, isterseniz üstüne kabak çekir-

deği serpiştirip, önceden ısıtılmış 

180 derece fırına 60dk koyun.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

• Doğal bir ateş düşürücüdür.

• Kan yapar. Özellikle kansızlık tedavisinde kullanılır 
ve kansızlığı da önlemektedir.

• İdrar söktürücüdür.

• Egzama hastalığının tedavisinde kullanılır. Dut ku-
rusu ile hazırlanan kür egzama olan bölgeleri iyileştirir.

• Kan şekerini düzenler, damar sertliğine ve koleste-
role iyi gelir.

• Vücuda güç ve enerji verir. Ayrıca iştahı arttırır.

• Aç karnına tüketildiğinde bağırsak kurtlarının dü-
şürülmesine yardımcı olur.

• Karaciğeri güçlendirir. Böylece karaciğerden kay-
naklanan hastalıklara iyi gelir.

• Ağız sağlığına iyi gelir. Kuru dut kaynatılarak suyu 
içildiğinde ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir

• Solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. 

Hoca, bir gün kırlardan topladığı çalı çırpıyı eşeğine 
yükleyip evine götürürken:

“Acaba, yaş çırpı da kurusu gibi yanar mı?” diye dü-
şünür ve şeytana uyarak çakmağını çakar ve alevi çalı 
çırpıya dokundurur. Aralarında kuruları da bulunan 
çalı çırpı hemen alev alır. Eşekte bir korku, bir telaş, 
huzursuzluktur başlar. Anıra anıra, çifte ata ata dört-
nala koşmaya başlar. Hoca da arkasından olanca gü-
cüyle bağırır:

- Aklın varsa göle koş!

KABAK EKMEĞİ 5 DAKİKADA KURABİYE

& Bitkiler

Sağlık

KURU DUT

biraz da 

gülelim...

4 Kabak 
Ekmeği

4 5 Dakikada 
Kurabiye

- AKLIN VARSA GÖLE KOŞ -

-Kahve Taneleri-
Bir baba evlenmek üzere olan oğluna tavsiyelerde 
bulunuyormuş. “Son tavsiyemi mutfakta anlatmak istiyorum” 
demiş. Mutfağı ve yemek yapmayı bilmeyen delikanlı “Olur” 
demiş çekine çekine.

Baba, ocağa aynı büyüklükte üç kap koymuş. Hepsini suyla 
doldurup üçünün de altını yakmış. “Şimdi, istediğim her şeyden 
iki tane vereceksin bana” demiş oğluna.

Sırasıyla havuç, yumurta ve kavrulmamış kahve çekirdeği 
istemiş. Oğlu hepsinden ikişer tane vermiş babasına. Adam iki 
havucu birinci kaba, iki yumurtayı ikinci kaba ve iki kavrulmamış 
kahve çekirdeğini üçüncü kaba koymuş.

Her üçünü de yirmi dakika süreyle kaynatmış. Daha sonra 
kapları indirip yemek masasına buyur etmiş oğlunu. Yemek 
masasında üç tabak duruyormuş. Kaplarda kaynayan havuçları, 
yumurtaları ve kahve çekirdeklerini büyük bir özenle tabaklara 
yerleştirmiş.

Sonra oğluna dönüp sormuş:
“Ne görüyorsun?”

Oğlu düşünürken açıklamaya başlamış. “Havuçlar haşlandıkça 
aslını kaybedip yumuşamış. Yumurtalar görünüşte baştaki gibi 
sert duruyorlar ama içleri katılaşmış. Kahve taneleri ise olduğu 
gibi duruyor, başta neyseler sonunda da öyleler.

Sonra asıl tavsiyesine sıra gelmiş:
“Evlilikte aşk ve şefkat birlikte olmalıdır. Aşksız bir evlilikte her iki 
eş de şu gördüğün havuçlar gibi birbirlerini tüketirler, eskitirler, 

pörsütürler.

Şefkatsiz bir evlilikte ise eşler birbirlerine ne kadar tahammül 
etseler de, şu gördüğün yumurtalar gibi içten içe katılaşırlar, 
birbirlerinden uzaklaşırlar.

Aşkın da şefkatin de olduğu bir evlilikte ise, şartlar ne olursa 
olsun, eşler tıpkı şu kahve taneleri gibi, birbirlerinin yanında 
kalırlar, kendi kişiliklerini yitirmezler.

Kahve tanelerinin tekrar kaynatılmaya hazır olmaları gibi, onlar 
da birbirleriyle baş başa uzun yıllar geçirmeye isteklidirler.

Oğlu aldığı bu dersten tatmin olmuşa benziyordu. “Asıl ders bu 
değil!” dedi baba.

Oğlunun elinden tuttu, ocağın üzerinde bıraktığı kapların içinde 
kalan suları gösterdi. “Havuçlardan ve yumurtalardan arta kalan 
suya bak. İkisinde de bir tat yok”

Kahve çekirdeklerini çıkardığı kaptaki suyu yavaşça bir fincana 
boşalttı. Mis gibi taze kahve kokuyordu. Fincanı oğluna uzattı. 
“İçmek istersin herhalde”
dedi. Oğlu kahvesini yudumlarken konuşmasını sürdürdü.

“Kahve çekirdekleri gibi birbirlerini tüketmeyen eşlerin 
paylaştığı yuva da işte böyle olur. Mis gibi, temiz ve huzur 
verici. Başka herkesin fincanına koyup yudumlayacağı taze 
kahve gibi. Çünkü onlar birbirlerini harcamayarak, birbirlerine 
aşkla ve şefkatle davranarak hayata kendi tatlarını, kokularını ve 
renklerini katmayı başarırlar.”

Malzemesi: 250 g tereyağı, 1 su bardağı pudra şe-

keri, 1 yumurta sarısı (akı üzerine), 1 paket kabartma tozu, 

Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)

Üzeri İçin: 1 çay bardağı fındık kırığı, 1 yemek kaşığı toz 

şeker,i Yumurta akı

Yapılışı İlk olarak yoğurma kabına oda sıcaklığında 

ki tereyağı, pudra şekeri, yumurta sarısını alarak yoğura-

lım.  Daha sonra un ve kabartma tozu ilave edip kulak 

memesi kıvamına gelecek şekilde yoğuruyoruz. Ayrı bir 

kabın içerisine fındık kırığı ile şekeri karıştıralım. Hamur-

dan parçalar kopartarak yuvarlayıp önce yumurta akına 

batırıp kırılmış fındık ve şeker karışımına bulayalım.  K u -

rabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yer-

leştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kıza-

rıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.



10 Ordu’daTarım

ordu.tarimorman.gov.tr 1
ALO GIDA

7 4

Gıda Kontrol hizmetlerinin daha etkin ve verim-
li hale getirilmesi amacıyla ilimizde iki ayrı dönemde 
“Gıda Kontrol Görevlisi Kursu” düzenlendi. İl Müdürlü-
ğümüz toplantı salonunda düzenlenen kursu başarıyla 
tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan İl-İlçe Mü-
dürlüklerimizde görevli 34 arkadaşımız ile birlikte dene-
tim ekiplerimiz daha da güçlendi.

Sertifika dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Gıda ve yem işletmelerinin 
resmi kontrollerini yürüten tüm kontrol görevlilerinin; 
yetkili olduğu alan kapsamında görevlerini yeterli ve 
etkili yapmalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız tara-
fından eğitimler verilmektedir.  Bu kapsamda Bakanlığı-
mızca kurs düzenleme yetkisi verilen İl Müdürlüğümüz 
tarafından, ilimizde 21-25 Eylül 2020 ve 5-9 Ekim 2020 
tarihleri arasında 2 dönem halinde “Kontrol Görevlisi 
Kursu” düzenlenmiştir. Müdürlüğümüz toplantı salo-
nunda düzenlenen kursa İl ve İlçe Müdürlüklerimizden 
Gıda Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Su 
Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 
olmak üzere toplam 34 teknik personel katılmıştır” dedi.

Kursa katılan kontrol görevlilerinin düzenlenen eği-
tim neticesinde gıda denetimi yapmaya yetkili hale gel-
diğini belirten İl Müdürümüz; “Kontrol Görevlisi Kursun-
da İl Müdürlüğümüz personelince; 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5326 sa-
yılı Kabahatler Kanunu, ilgili yönetmelikler, prosedürler, 
temel HACCP prensipleri ve tetkiki, gıda güvenliği bilgi 
sistemi ve diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri anlatılmış 
ve uygulamalı olarak numune alımı gerçekleştirilmiş-
tir. Devamında ise numunelerin Gıda Güvenliği Bilgi 
Sistemi üzerinden yetkili laboratuvarlara gönderilmesi 
gösterilmiştir. Kurs sonunda katılımcılara Kontrol Gö-
revlisi Kursu Katılım Belgesi verilmiştir. Verilen bu kurs 
neticesinde sertifikalarını alan yeni kontrol görevlile-
rimiz Bakanlığımız adına 5996 sayılı Kanun hükümleri 
doğrultusunda resmî kontrolleri yapmaya ve Kanunda 
öngörülen idarî yaptırımları uygulamaya yetkili hale 
gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Denetim ekiplerimize yeni katılan 34 kontrol görev-
lisi ile birlikte İlimizde ve ilçelerimizin tamamında gıda 
denetimleri için daha güçlü hale gelindiğini vurgulayan 
İl Müdürümüz, Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla 
ilimiz genelinde denetim yapacak yeni kontrol görevli-
lerine başarılar dileyerek sözlerine son verdi.

GIDA KONTROL 
GÖREVLİSİ EKİBİMİZİ 
GÜÇLENDİRİYORUZ

İlimizde keçi yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Ordu 
Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müzün ortaklaşa uyguladığı “Keçi Yetiştiriciliğinin Gelişti-
rilmesi Projesi” kapsamında Damızlık Halep Keçisi Dağıtım 
Töreni gerçekleştirildi. Mesudiye İlçemizde yapılan törende 
Mesudiye, Fatsa ve Ünye’de bulunan 11 çiftçimize 200 adet 
dişi, 11 adet erkek olmak üzere toplamda 211 adet damızlık 
Halep keçisi verildi. 

Düzenlenen törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Mehmet Hilmi GÜLER, Mesudiye Kaymakam Vekili Onur 
BEKTAŞ, Mesudiye Belediye Başkanı İsa GÜL, Ordu Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun ALP, İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sa-
yıda yetiştirici katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
GÜLER yaptığı konuşmada; “Hayvancılık aynı zamanda gıda 
bağımsızlığı anlamına da gelmektedir. Bizler de Ordu’da işin 
tarım boyutundan sonra  gıda boyutunu da düşündük. Böy-
lelikle 19 ilçemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önem 
verdik. Anne sütünden sonra en kıymetli süt olarak bilinen 
keçi sütünü Ordu’da yaygınlaştırmak için bugün 3 ilçemiz-
de yaşayan 11 çiftçimize bu keçilerimizi dağıttık. Eskiden 
Osmanlı padişahları et ihtiyaçlarını Mesudiye’den isterler-
miş. Bu eski günlere yaptığımız bu çalışmalarla döneceğiz. 

Dağıttığımız hayvanlar damızlık özelliğine sahip keçilerdir. 
Bu keçilerimizle hem et ve süt  ihtiyacımızı karşılayacağız 
hem de başka ürünler üreteceğiz. Keçilerimizin tüm çiftçi-
lerimize hayır ve bereket getirmesini diliyorum.”dedi.

Dağıtım töreninde bir konuşma yapan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Ordu’da tarım ve hayvancılığın geliştirilme-
si için önemli çalışmalar yapıyoruz. Mesudiye ilçemiz de 
meralarının varlığı itibariyle hayvancılık yapma potansiyeli 
yüksek bir ilçemiz. Bizler de bu potansiyeli harekete geçir-
mek ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla çeşitli projeler 
hayata geçiriyoruz. Geçmiş yıllarda bakanlığımızın uygula-
dığı “Genç Çiftçi Projesi”nden burada 42 üreticimize hibe 
hayvan dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bugün ise bütçesi ta-
mamen Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanan pro-
je ile yetiştiricilerimize hem etçi hem de sütçü özelliği yük-
sek bir ırk olan Halep Keçisi dağıtımı yapacağız.  Bizlere her 
zaman desteğini esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi GÜLER’in Ordu’ya gelmesiyle 
birlikte tarım ve hayvancılık ivme kazandı. Belki bugün bu 
projelerin faydasını hissedemeyebiliriz ama önümüzdeki 
dönemde uygulanan bu projelerin sonuçlarını hep birlikte 
göreceğiz. Üreticilerimize verilen keçiler ilerleyen zaman-
larda daha da çoğalacak ve büyük işletmeler oluşturulacak. 
Ayrıca bu üreticilerimiz çevresine örnek olacak ve böyle-
ce yeni işletmelerin oluşması sağlanacaktır. Keçilerin hem 
etinden hem de sütünden yararlanabileceğiz. Bu projenin 
çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; fındık üreticilerimize top-
rak tahlili yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; İlimiz 
tarım arazilerinin yaklaşık % 87’sinde üretimi gerçekleştiri-
len ana ürünümüz fındıkta hasat ve harman işlemlerinin 
bittiğini belirterek üreticilerimizin yeni üretim sezonunun 
hazırlıklarına ilk olarak toprak tahlili yaptırarak başlamaları 
gerektiğini ifade etti. 

Fındıkta arzu ettiğimiz verim ve kaliteye ulaşabilmek 
için toprak tahlilinin çok önemli olduğunun altını çizen İl 
Müdürümüz; “Bitkisel üretimde karlı bir üretim yapabilme-
nin ilk şartlarından bir tanesi bitkiye gerekli besin madde-
lerini doğru zamanda ve doğru şekilde ulaştırmaktır. Bu-
nun içinde öncelikle ürünün yetiştiği toprağın özelliklerini 
bilmemiz ve toprağı tanımamız gerekmektedir. Toprağın 
özelliklerini bilmemiz için ise toprak analizi yaptırmak ge-
rekmektedir.” dedi.

Toprak analizi, toprağın gübre ihtiyacını ortaya koyan 
bilimsel bir yöntemdir diyerek sözlerine devam eden İl 
Müdürümüz; “ Toprak analizi toprakta bulunan faydalı bitki 
besin elementi düzeylerini ve o toprakta yetiştirilecek bitki-
lerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belirlememizi 
sağlar. Özellikle birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alın-

ması için gereklidir. Toprak analiz sonucu hastaya 
verilen bir reçete gibidir ve bu reçeteye göre tedavi 
uygulanır. Toprak analizi yapılmaz ise gereğinden 
fazla veya az gübre uygulanabileceği gibi hatalı bir 
gübre çeşidi de kullanılabilmektedir. Bunu sonu-
cunda da hem paramız boşa gitmiş olur hem de 
toprağın yapısını bozarak çevreyi kirletmiş oluruz. 
Dolayısıyla üreticilerimizin karlı bir üretim yapa-
bilmeleri için analiz sonuçlarına göre gübreleme 
yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.  

Toprak numunesinin alınma yöntemi hakkın-
da bilgiler veren İl Müdürümüz; “Toprak numunesi 
arazinin tamamını temsil edecek şekilde arazinin 
en az 9-10 farklı noktasından ve bitki iz düşü-
münden alınmalıdır. Numune alınacak yerin üst 
yüzeyi yani çimen tabakası otlardan temizlenme-
lidir. Temizlenen bu alanda 25 cm derinliğinde V 
şeklinde bir çukur açılır ve bu çukurun kenarından 

helva keser gibi 3-4 cm kalınlığında bir dilim kesilerek alı-
nır. Alınan bu topraklar taş, odun, yaprak vs. gibi yabancı 
maddelerden temizlenir. Daha sonra bu topraklar temiz bir 
yüzeyin üstünde karıştırılır. Hazırlanan bu topraktan 1 kg 
kadarı alınarak laboratuvara götürülür. Eğer bu topraklar 
nemli ise gölge bir yerde bir müddet kurutulur. Bunların 
yanında çamurlu yerlerden, su birikintisi, çukur ve tümsek 
yerlerden, çit ve yol kenarlarından, gübre yığını olarak kul-
lanılan yerlerden toprak numunesi alınmamalıdır. Ayrıca, 
arazinin toprak yapısı farklılıklar gösteriyorsa her farklı yapı-
lı kesimden ayrı numune alınarak ayrı tahlil yaptırılmalıdır. 
İlimizde Fatsa ve Ünye ilçelerimizde Ziraat Odaları bünye-
sinde yetkilendirilmiş Bitki ve Toprak Analiz Laboratuvarları 
bulunmaktadır. Üreticilerimiz aldıkları toprak numunelerini 
bu laboratuvarlarda analiz ettirebilirler.” şeklinde konuştu.

Üreticilerimizin tekniğine uygun bir gübreleme yapabil-
meleri için hiç zaman kaybetmeden toprak tahlili yaptırma-
ları gerektiğini vurgulayan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İl 
ve İlçe Müdürlüklerimizde bulunan fındık uzmanlarımız 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin 
yanında olacak ve her türlü desteği sağlamaya devam ede-
cektir” diyerek sözlerini noktaladı.

FINDIKTA TOPRAK TAHLİLİ YAPTIRMAYI UNUTMAYALIM

MESUDİYE İLÇEMİZDE 211 ADET HALEP KEÇİSİ DAĞITILDI


