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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Tarımda oluşturdukları güçlü altyapının avantajlarını 

pandemi sürecinde net olarak gördüklerini belirten Bakan 

Pakdemirli, “Bu süreçte, pek çok ülkede raflar boş kalırken, 

ülkemizde tarım-gıda sektöründe hamdolsun hiçbir sıkıntı 

ile karşılaşmadık. Perakende zincirlerini hızlı ve doğru şekil-

de yönlendirdik. Tarlada, bahçede, serada, ahırda ve merada 

üretimin devam etmesini sağladık. Pandemi sürecini şuana 

kadar başarıyla yürüttük. Son yayımlanan genelgede sektör-

lerimizi ilgilendiren yeni tedbirler bulunuyor. Üretim ve ima-

lat tesisleri saat sınırı olmadan açık kalabilecek. Bitkisel ve 

hayvansal üretimi yapanlar yine yasaklardan muaf olacak” 

dedi. devamı 8’de

KÖŞE YAZISI

Temel hedefi üretim, arz ve yeterli miktarda güvenilir 

gıda olan tarım sektörü, genel ekonomik sistemimizin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Artan nüfusa paralel olarak gıda 

ihtiyacının karşılanması en önemli sorun haline gelmek-

te, bu da tarım sektörünü içinde yaşadığımız yüzyılın en 

stratejik sektörü haline getirmektedir. Tarım sektörü, ge-

rek ham  madde üretmesi ve gerekse tarımı ilgilendiren 

sanayisi ile birlikte ülkemizde hala ekonomiye diğer sek-

törlere göre daha fazla katkı sağlamaktadır. 

Tarımsal faaliyet sonucu üretilen gıda ve diğer ürün-

ler, beslenme ve tüketim zincirinde bireyler ve toplum 

açısından oldukça önemlidir. Bu ürünlerin miktarı, kalite-

si, besin değeri, hijyeni, muhafaza ve nakil şekli birey ve 

halk salığı üzerinde tartışmasız büyük bir etkiye sahiptir.
devamı 2’de

devamı 3’te

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

devamı 3’te

PANDEMİYE RAĞMEN 

İHRACATIMIZ GEÇEN YILIN AYNI 

DÖNEMİNE GÖRE %6,3 ARTTI

Ordu Büyükşehir Belediyemizin sağladığı kaynakla İl 
Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz ortaklığında 
uygulanan “Sebze ve Salep Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırıl-
ması Projesi” kapsamında 1 milyon kışlık sebze  ve 300 bin  
adet salep fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Perşembe İlçesinde düzenlenen törende konuşma 
yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Meh-
met Hilmi GÜLER; “Biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 
belediyenin yapması gerektiği sorumlulukları fazlasıyla 
yerine getiriyoruz. Suyu, yolu, kaldırımı zaten yapıyoruz. 
Biz kendi kendimize yeten bir şehir olmak için çalışıyoruz. 
Bildiğiniz gibi yemeden, içmeden yaşayamıyoruz. Buraya 
turist getirdiğimizde dışarıdan aldığımız sebze, meyvele-
ri mi vereceğiz. İl olarak dışa bağımlılığımız fazla. Bu bize 
yakışmıyor. Bu anlamda kendi kendine yeten bir şehir ol-
mamız için kolları sıvadık.

 Belediyeciliğin sınırını asfalt ve kaldırımın ötesine ta-
şıyoruz. Bu bir devrim. Bunun içinde şehrimizdeki kay-
nakları harekete geçirdik. Bugün de sebze ve meyvecilikte 
çığır açarak 1 milyon kışlık sebze  ve 300 bin  adet salep  
fidesini üretici 5 bin aile ile buluşturduk” dedi.

Başkan Güler, salep üretimine dikkat çekerek yeni bir 
gelir kaynağı oluşturacaklarını açıkladı. Güler, “Ordu’da hiç 
denenmeyen şeyleri deniyoruz. Bunlardan bir tanesi de 
salep. Salep bizi zenginleştirecek bir ürün. Önümüz kış. Bu 
ürün kışın tüketimi fazla olan bir ürün ve her türlü gıda da 
kullanımı yaygın. Fındığımıza nasıl sahip çıktıysak sebze 
ve meyvelerimize de sahip çıkacağız, toprağımızın hakkı-
nı vereceğiz. Ordu bunlarla kendi kendine yeten ve hatta 
başka yerlere de ürün satan bir şehir haline gelecek” ifa-
delerini kullandı. 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TARIMA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

devamı 3’te

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik projelerimiz 

her geçen gün artarak devam ediyor. Önceki yıllarda 

başlatılan projelere ilave olarak Karadeniz İhracatçılar Birliği 

tarafından desteklenen ve saha çalışmaları başlatılan “Fındık 

Bahçenizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun Projesi” 

uygulanmaya başladı. İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; proje 

kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada bir açıklama yapan İl Müdürümüz Kemal 

YILMAZ; “Ana ürünümüz fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya 

yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Şu an il 

genelinde tüm ekiplerimizle birlikte sahada üreticilerimizin 

yanındayız” dedi.Önceki yıllarda başlatmış oldukları 

fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik projelerin bu 

yılda tüm ilçelerde devam ettiğini belirten İl Müdürümüz; 

bu çalışmalardan oldukça güzel sonuçlar alındığını, verim 

ve kalitede önemli artışlar sağlandığını ve çalışmaların il 

genelinde devam ettiğini belirterek, “bu projelerde özveri 

ile çalışan İl-İlçe Müdürlüklerimiz ve Ziraat Odalarımızın 

personellerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  

FINDIKTA VERİM VE KALİTEYİ 
ARTIRACAK BİR PROJE 

DAHA: “FINDIK BAHÇENİZİN 
BAKIMI BİZİM, MAHSULÜ 

SİZİN OLSUN”

İLİMİZDE ÖRTÜ ALTI 
ÜRETİME VERİLEN 
DESTEK ARTIYOR

1’den devam

İlimizde üreticilerimizin gelir kaynaklarını artırmak 

amacıyla Ordu Valiliğimiz himayelerinde İl Tarım ve Or-

man Müdürlüğümüz, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve DO-

KAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde hayata 

geçirilen  “Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendiril-

mesi Projesi”nin alt projesi olan “Örtü Altı Üretimin Yay-

gınlaştırılması Projesi”nden yararlanmaya hak kazanan 

50 üreticimiz düzenlenen törenle hibe sözleşmelerini 

imzaladı. Törene Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-

reteri Coşkun ALP, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 

Hakan GÜLTEKİN, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal 

YILMAZ ve üreticilerimiz katıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müdü-

rümüz Kemal YILMAZ; “Bütün ülkelerde olduğu gibi ül-

kemizde de tarımsal üretimi artırmaya yönelik her alan-

da çalışmalar yapılmaya devam ediyor.  Tarımın önemi 

yaşanan pandemi süreciyle bir kez daha ortaya çıktı. Bu 

pandemi süreci bize gösterdi ki tarım vazgeçilmezimizdir. 

Tarım olmadan, üretim olmadan yaşanmayacağını bir kez 

daha görmüş olduk.

(1 Milyon 300 Bin Fide Dağıtıldı)
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1’den devam

KÖŞE YAZISI

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

İLİMİZDE ÖRTÜ ALTI ÜRETİME VERİLEN DESTEK 
ARTIYOR

1’den devam

FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre ahır 
gübresi, fosforlu ve potaslı gübreler fındık ocaklarının 50 
cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 kg 
yanmış ahır gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. Fındık 
kozalakları da bu dönemde toplanmalıdır. Fındık koşnili ve 
virgül kabuklu biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.

ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan 
ağızlarının kar temizliği ve havalandırması yapılır. Kovanlar 
farelerden korunur. 

SIĞIRCILIK: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım 
ve beslemeye dikkat edilir. Vitamin ve mineral karması 
katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine de devam 
edilir. Gebeliğin son iki ayına giren hayvanlar kuruya 
alınır. Ahırlar temizlenerek doğum bölmeleri hazırlanır. 
Meme hastalıklarını önlemek amacıyla meme temizliğine 
dikkat edilir. Yeni doğan buzağıların göbek kordonundan 
vücuda mikrop bulaşmaması için önlem alınır ve bakım 
beslemesine de ayrıca dikkat edilir. İkinci kez parazit 
ilaçlaması uygulanır. Şap aşısı yapılır.

KOYUNCULUK: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara 
kaliteli kaba yeme ilaveten günde 0,5-1 kg kadar kesif yem 
verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde hayvanlar kapıdan 
giriş ve çıkışlarda sıkıştırılmamalıdır. Bu dönemde ağıl 
temizliğine ve havalandırmaya özen gösterilir. 

SERACILIK: Marul, taze soğan ve ıspanak yetiştiriciliğine 
devam edilir.

KASIM - ARALIK

OCAK - ŞUBAT

FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre hayvan 

gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübreler fındık ocaklarının 

50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 

kg yanmış hayvan gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. 

Fındık kozalakları da bu dönemde toplanmalıdır. Fındık 

koşnili ve virgül kabuklu biti mücadelesi de bu aylarda 

yapılır.

ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan 

ağızlarının kar temizliği ve havalandırması yapılır. Kovanlar 

farelerden korunur. 

SIĞIRCILIK: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım 

ve beslemeye dikkat edilir. Vitamin ve mineral katkılı 

yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine de devam edilir. 

Gebeliğin son iki ayına giren hayvanlar kuruya alınır. 

Ahırlar temizlenerek doğum bölmeleri hazırlanır. Meme 

hastalıklarını önlemek amacıyla meme temizliğine 

dikkat edilir. Yeni doğan buzağıların göbek kordonundan 

vücuda mikrop bulaşmaması için önlem alınır ve bakım 

beslemesine de ayrıca dikkat edilir. İkinci kez parazit 

ilaçlaması uygulanır. Şap aşısı yapılır.

KOYUNCULUK: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara 

kaliteli kaba yeme ilaveten günde 0,5-1 kg kadar kesif yem 

verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde hayvanlar kapıdan 

giriş ve çıkışlarda sıkıştırılmamalıdır. Bu dönemde ağıl 

temizliğine ve havalandırmaya özen gösterilir. 

Gıda insan hayatı ile özdeşleşmiş bir kavramdır. Hayatın de-
vamlılığı için en önemli husus beslenmedir. Beslenme ise ancak 
gıdaya yeterli, güvenli, sağlıklı bir şekilde erişme ile mümkündür. 
Gıda hakkı her insanın renk, ırk, din, sosyal grup, cinsiyet ayrımı 
gözetilmeksizin yeterli, kaliteli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesidir. 

GIDA GÜVENCESİ 

 İnsanın en temel ihtiyacı olan beslenmenin sağlanabilmesi 
için tarımsal üretim ve gıdalar stratejik önem taşımaktadır. Gıda 
arzının yeterli düzeyde sağlanabilmesi, güvenli gıdalar üretilmesi, 
üretilen gıdanın eşit bir şekilde paylaşılabilmesi gibi birçok faktör 
gıda güvencesi ve güvenilirliği ile ilgilidir. Gıda güvencesi; “bütün 
insanların her zaman aktif ve sağlıklı yaşamı için gerekli olan besin 
ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, 
sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakım-
dan sürekli erişebilmeleri” olarak tanımlanmıştır. Gıda güvencesi 
ile ilgili sürecin başlangıç noktası, gıdanın ilk halinin ortaya çıktığı 
tarımdır. Bu bakımdan ülkelerin “gıda güvenceleri” ile “tarım politi-
kaları” arasında birebir ilişki mevcuttur. Gıda güvencesi; gerçekte 
dengeli ve yeterli besleme için gerektiği kadar  gıdanın tüketilme 
düzeyi ile ilgili bir kavramdır. Gerçekleşmesi  gıdanın bulunabilirliği, 
erişebilirliği, tedarik  kararlılığı  ve kullanılabilirliği  gibi başlıca  dört 
faktöre bağlıdır.

Kasım 2019’da Çin’den başlayarak şu anda dünyayı tamamen 
sarmış olan Covid-19 salgını sadece gıda ticaretini, gıda tedarik 
zincirlerini ve piyasaları değil, aynı zamanda insanların hayatlarını, 
geçimlerini ve beslenmelerini de etkilemektedir. Ayrıca Covid-19 
sürecinin, gözden kaçırılan gerçekleri de hatırlattığını gözlemliyo-
ruz. Tüm dünyada hastalığın “pandemi” ilan edildiği bu dönemde 
bir yandan virüsün bertaraf edilmesi ve ölümlere çare aranırken, bir 
yandan da tüm insanların yaşamının devamlılığı için gerekli gıda-
ların temini için çalışmalar yapılmaktadır. İnsan sağlığının koruma-
da tıbbi yöntemler dışındaki en önemli unsurları; her insanın temiz 
sağlıklı suya ve gıdaya ulaşma haklarıdır. Bu bağlamda, su ve gıda 
günümüzde ve gelecekte dünyadaki stratejik en önemli iki ürün-
dür. Bu açıdan mevcut su kaynakları korunurken, diğer yandan ta-
rımsal üretimin artırılması mutlak bir zorunluluktur. Günümüzde 
tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinde gıda arz zincirinin ve 
gıda arz güvenliğinin önemi çok daha iyi anlaşılmıştır. Gıdasız ya-
şamın devam ettirilemez olduğu ve bu bağlamda dünyanın geliş-
miş ve gelişmemiş ülkelerinde diğer ihtiyaçların ve ilişkilerin tarım 
ve gıda güvencesi ekseninde biçimlendirilmesinin gerekliliğini bir 
kez daha ortaya çıkarmıştır.

Pandemi nedeniyle, küresel gıda sistemleri büyük bir sorunla 
karşı karşıya kalmış ve tüm gıda zincirleri olumsuz olarak etkilen-
miştir. Ülkemiz ise; aldığı etkili önlemlerle süreci daha rahat geçir-
mektedir. Pandeminin başlangıcından itibaren, gıda endüstrisi ile 
yakın temas içinde olma, perakende sektörünün stok seviyelerinin 
arttırılması, mevsimlik işçilerin ulaşım ve yaşam koşullarının dü-
zenlenmesi ve benzeri birçok gerekli önlem alınmıştır. Öte yan-
dan salgın, online pazarlama yöntemlerini kullanmanın önemini 
ortaya çıkarmış, Bakanlığımızda bu doğrultuda Dijital Tarım Pazarı 
(DİTAP) projesini başlatmıştır. 

 “GIDANI KORU, SOFRANA SAHİP ÇIK”

İnsanların tüketimi için üretilen gıdalar tarladan sofraya ula-
şıncaya kadar miktar ve kalite bakımından kayıp vermektedir. Bu 
da gıda israfı ve gıda kaybı olarak tanımlanmaktadır. Gıda kayıpları, 
“tedarik zincirinin çeşitli aşamalarında insan tüketimi için mevcut 
olan yenilebilir gıda miktarındaki azalmadır”.   Besin ve ekonomik 
değeri, gıda güvenilirliği açısından yaşanan kayıplar olduğu gibi 
yetersiz teknoloji, üretim sürecindeki hatalar ve tüketici davranışla-
rından kaynaklanan kayıplar da yaşanmaktadır. Gıdaya duyulan ve 
duyulacak olan ihtiyacın daha çok ortaya çıkması ile gıda kayıpları 
ve israf daha çok önem kazanmaya başlamıştır. 

Dünyada her yıl 1,3 milyar ton gıda israf edilmektedir. Bu mik-
tar tüm Sahra Altı Afrika bölgesinde üretilen yiyecek miktarına 
denktir. Günümüzde küresel ölçekte kaybedilen veya israf edilen 
yiyeceklerin yalnızca dörtte biri kurtarılabilse, dünyadaki 821 mil-
yon aç insan doyurulabilecektir. 

7,8 milyar olan dünya nüfusunun yapılan tahminlere göre 
2050 yılında 10 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2050 yı-
lında dünya gıda talebinde de yüzde 60’lık bir artış beklenmek-
tedir.  Dünyada her 9 insandan 1’i açlıkla karşı karşıya iken, 670 
milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu 
yaşamaktadır.  Bugün dünyada bir yandan açlık ve yoksulluk, diğer 
yandan obezite ile mücadele ve israf gündemden düşmemektedir.

 Türkiye’de gıda arz zinciri bir bütün olarak ele alındığında, en 
yüksek kayıp oranı, zincirin ilk halkası olan tarımsal üretimde gö-
rülmektedir. Üretilen sebze ve meyvelerin % 50’sinde kayıp yaşa-
nıyor. 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 mil-
yon ton gıda çöpe gidiyor.  Bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonu-
nun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığımız, son yıllarda, sürdürülebilir bir 
temelde gıda kayıpları ve israfını azaltma konusunu gündemine 
almış, ulusal ve küresel ölçekte birçok çalışma yürütmüştür. Son 
yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde ekmek israfında % 18’lik 
azalma, yani 300 milyon TL tasarruf sağlanmıştır.  Gıda kayıpları 
ve israfını azaltma konusunun sadece ulusal değil uluslararası bir 
konu olduğunun da farkında olan ülkemiz, gıda kayıpları ve israfı-
nın azaltılmasına yönelik olarak “GIDANI KORU” isimli büyük çaplı 
uluslararası bir kampanyayı başlatmıştır. Türkiye’yi gıda kayıpları-
nı ve israfını önleyerek, azaltarak ve yöneterek, hem tüketim hem 
üretim bakımından sürdürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulu-
nan bir ülke haline getirmek amacıyla gıda kayıp ve israfı ile mü-
cadelede kapsamlı bir proje hayata geçirilmiştir. Bakanlığımız ve 
FAO; gıda kayıpları ve israfı konusunda gerek ulusal gerekse ulus-
lararası düzeyde mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları bilinçlendire-
rek toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı ve bu konuda özellikle 
Türkiye’de gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini uluslararası 
arenada rol model haline getirmeyi hedeflemektedir. 

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ 

Dünya Sağlık Örgütü, şu ana kadar yapılmış bilimsel çalışma-
ların, gıdaların ve gıda üretiminde kullanılan hayvanların Covid-19 
salgınının muhtemel bir kaynağı veya bulaşma yolu olduğuna dair 
bir kanıt bulunmadığını açıklamıştır. Tüm bu bilgiler ışığında; gıda 
sektöründe yer alan işyerlerine düşen en büyük sorumluluk;  mev-
zuatla belirlenen gıda hijyeni kurallarını doğru ve eksiksiz biçimde 
uygulayarak, gıdaların hastalık etmenleri ile bulaşmasını önlemek-
tir. Bir diğer önemli sorumluluk ise, başta çalışanlar olmak üzere, iş 
akışı nedeniyle muhatap olunan tedarikçi, taşeron, vb. kişileri has-
talık açısından korumak için COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberine göre hareket etmelidirler.

Gıda güvenilirliği, gıdaların üretilmesi, işlenmesi, hazırlanması, 
depolanması, son tüketiciye sunulması ve tüketimi sırasında, ta-
şıyabileceği biyolojik, kimyasal ve fiziksel her türlü zararlı etkenin 
bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü ifade eder. Güve-
nilir gıda ise, uygun şekilde hazırlanarak tüketildiğinde tüketicilere 
zarar vermeyen gıda demektir. 5996 sayılı Kanun gereğince, gıda 
işletmecisi ürettiği, işlediği, dağıttığı, depoladığı, satışa ve tüketi-
me sunduğu tüm gıdalarda gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak 
zorundadır. Gıdaların güvenilir olmasında en büyük sorumluluk 
birincil üretimden başlamak üzere gıdayı üreten, satan, toplu tüke-
tim ile ilgili faaliyet gösteren işletmelerindir 

Gıdanın tüketici sağlığına zarar vermeyecek nitelikte güvenilir 
olması zorunluluğu, her zaman önemini korumuştur. Gıda güve-
nilirliğinin temini; her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta 
bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üreti-
mi, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici sağlığının 
en üst seviyede korunması Bakanlığımızın asli görevleri arasında 
bulunmaktadır. Bakanlığımızın gıda politikası; ulusal mevzuatla, 
gıdaların tarladan sofraya kadar geliş sürecinde etkin kontrolünün 
sağlanması ve tüketici haklarının korunmasıdır. Bu nedenle, gıda 
kaynaklı  hastalık risklerinin azaltılması için bitkisel ve hayvansal 
üretimin ilk aşamasından gıda üretim zincirin son halkasına kadar 
uzanan risk esaslı ulusal bir denetim ve kontrol politikası oluşturul-
muştur. Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması konusunda 
faaliyetlerini kararlılıkla ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir. 

“GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, HERKESİN SORUMLULUĞU” 

Gıda güvenilirliğinin sağlanabilmesi için, tüm gıda zinciri bo-
yunca gerekli noktalarda önlemlerin alınması, uygulanması ve 
kontrol edilmesi gerekir. Her alanı kapsayan mevzuat silsilesi ve 
iyi bir resmi yönetimin yanı sıra, gıda arz zincirindeki tüm aktör-
lerin yaygın şekilde işbirliği yapması ve tüm paydaşların katkılarını 
ortaya koyması, gıda güvenilirliği için olmazsa olmazdır. Gıda te-
darik zincirine dâhil olan -çiftçiden tüketiciye kadar- herkes; gıda 
güvenilirliğinin sağlanması için, gıdayı insan sağlığı riskini artıran 
tehlikelerden koruyacak önlemleri alarak sorumlulukları paylaş-
malıdır. Üretimin devam etmesi adına yapılan çalışmaların yanında 
tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması noktasında da ilimizde 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımızın 
en stratejik amaçlarından birisinin tüketicilere güvenli gıda sunmak 
olduğu bilinciyle ilimizde gıda işletmelerine yönelik denetimleri-
mize kesintisiz devam ediyoruz. Şuan içerisinde bulunduğumuz 
Covid-19 salgını nedeniyle daha da önem kazanan gıda güveni-
lirliğini sağlamak amacıyla denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. 
Ancak şunu da belirtmek isterim ki gıda denetimlerinin amacına 
ulaşabilmesi için tüketicilerinde bilinçli olmaları önemlidir. Unutul-
mamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi tüketicilerinde denetimlere 
katkı sağlamaları ile mümkündür. Çünkü tüketicinin her hangi bir 
olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için 
ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını 
içeren şikâyet hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle; vatandaşlarımızın 
gıdalarla ilgili her türlü ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına 174 Alo 
Gıda Hattı ve 0 (501) 174 0 174 nolu WhatsApp İhbar Hattımız ile 
hizmet verilmektedir.

Tüketicilerimizin ‘güvenilir gıdaya’ erişimini temin etmek, tarla-
dan sofraya gıdanın her adımını kontrol altında tutmak ve güvenilir 
gıdayı sunmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. 
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İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’da yaptığı açıklamada; 
“Bugün Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de milli 
ağaçlandırma bayramını kutladık ve fidanları toprakla bu-
luşturduk. Bu vesile ile sizlerin milli ağaçlandırma bayramı-
nı kutluyorum. Fidanlarımızı, ağaçlarımızı toprakla buluş-
turduktan sonra şimdide burada 1 milyon kışlık sebze  ve 
300 bin  adet salep fidesini toprakla buluşturmak adına 
sizlerle bir aradayız. Dünyada her 9 kişiden birinin açlıkla 
mücadele ettiğini ve insanların gıda gereksinimin karşılan-
ması noktasında tarımsal ürünlerin vazgeçilmez ve yegâne 
kaynak olduğunu dikkate aldığımızda, tarım sektörünün ne 
kadar önemli olduğunu görebiliyoruz.

“Sayın Bakanımız Ordu’ya geldiği günden bu yana hatta 
daha önceki bakanlık yaptığı dönemlerde bile sürekli tarım-
sal üretimin artırılması gerektiğini, tarımın çok çok önemli 
bir sektör olduğunu her konuşmalarında dile getiriyorlardı” 
diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “Her 9 kişi-
den birinin açlıkla mücadele ettiği bir dünyada bizim yap-
mamız gereken ilk iş israfı önlemek olmalı. Bunun yanı sıra 
da tarımsal üretimi arttırmamız gerekiyor. Bir taraftan Ba-
kanlık olarak “Gıdanı Koru” kampanyası kapsamında israfın 
önlenmesine yönelik çalışmalar ülke genelinde gerçekleş-

tiriliyor. Bir taraftan da tarımsal üretimi artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılıyor. Tarımsal üretimi arttırmak için tarımsal 
üretime yönelik projelerin desteklenmesi, kırsal gelir kay-
naklarının arttırılması ve çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bunu 
yaptığımız takdirde kırsalda genç nüfusun istihdamını sağ-
lamış oluruz. Bu da tarımda sürdürülebilirlik açısından son 
derece önemli bir husustur” dedi.

 Büyükşehir Belediyemizle birlikte çok önemli projeler 
uygulandığının altını çizen İl Müdürümüz; “İlimizin farklı 
tarımsal potansiyeli olan ilçeleri var. Sahil ilçelerde sebze-
ciliği, seracılığı çalışırken, yukarı ilçelerimizde koyun, keçi 
yetiştiriciliğini, kaz yetiştiriciliğini, manda yetiştiriciliğini 
çalışıyoruz ve her geçen gün yeni projeler uyguluyoruz. 
Gerçekten bu projelerin yakın zamanda sonuçlarını hep 
beraber göreceğiz. Bunlar ilimizin tarımsal üretimine çok 
önemli katkılar sağlayacaklar. Bu projelere kaynak ayıran 
Sayın Bakanımıza huzurlarınızda bir kez daha üreticilerimiz 
adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ilimizde tarımsal 
üretimi artırmak için önümüzdeki günlerde de uygulaya-
cağımız yeni projelerle siz değerli üreticilerimizin karşısın-
da olmaya devam edeceğiz. Ben projemizin ilimiz, ülkemiz 
tarımına hayırlar getirmesini temenni ediyor, üretim yapan 

tüm üreticilerimizi kutluyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Perşembe Belediye Başkanımız Mustafa Sayım Tando-
ğan da Ordu ilinin bilmediği, tanımadığı pek çok ürün ile 
tanıştığına dikkat çekti. Başkan Tandoğan, “Sayın Bakanı-
mız Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra 
ilimizde tarım ve hayvancılıkta gelişmeler artmaya başladı. 
Biz ilk başta Bakanımızı anlayamadık. İşin gerçeği biz be-
lediyeciliği yol, su olarak görüyorduk. Bakanımızla birlikte 
sadece bunlar olmadığını yeni yeni farkına varıyoruz. Ya-
pılan projelerle Ordu’nun tarımda aldığı mesafe çok büyük. 
Hayvancılık bölgemizde artmaya başladı. Allah razı olsun 
iyi ki var. Bugün dağıtılan fidelerinde ilimize hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

 Konuşmaların ardından üreticilerimize fide dağıtımı 
gerçekleştirilerek tören son buldu.
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Devam eden projelerin yanında bir yandan da yeni 

projeler hazırladıklarını söyleyen İl Müdürümüz; “Buradan 

yeni bir projenin daha müjdesini vermek istiyorum. 

Karadeniz İhracatçılar Birliği’ne sunmuş olduğumuz 

“Fındık Bahçemizin Bakımı Bizim, Mahsulü Sizin Olsun” 

projemiz İhracatçılar birliği tarafından onaylandı ve 

projemize bütçe sağlamak suretiyle projemiz desteklendi. 

Şu an bu projemizin de saha çalışmalarını başlatmış 

bulunuyoruz. Proje kapsamında ilimiz genelinde 35 

noktada fındık bahçelerinin toprak tahlilinin alınmasından, 

budanmasına, gübrelemesinden, zirai mücadelesine kadar 

bütün uygulamaları İl Müdürlüğümüz teknik personelleri 

tarafından yapılacak. Bu yeni projemiz ile çalışmanın 

yürütüleceği bahçelerde hem normal dal budamasını 

hem de dal üstü verim budamasını yapmak suretiyle 

budama çalışmaları tamamen tekniğine uygun bir şekilde 

gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde gübreleme çalışmalarını, 

hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmalarını da 

yine tam manasıyla teknik talimatlara uygun olarak bu 

bahçelerimizde gerçekleştireceğiz. Tekniğine uygun 

yapılan yetiştiricilikte verimin ciddi manada fark ettiğini 

bugüne kadar uyguladığımız projelerde olduğu gibi 

bu projemizde de üreticilerimize göstermiş olacağız. 

Ben bu projeye destek sağlayan Karadeniz İhracatçılar 

Birliği yönetim kurulunun çok değerli üyelerine teşekkür 

ediyorum. Geçmişte de yine Karadeniz İhracatçılar 

Birliğinden uyguladığımız projelerimiz var. O projelerle 

de güzel örnek çalışmalar ortaya koymuştuk. İnşallah bu 

çalışmayla beraber bu örnek uygulamalarımıza yenilerini 

eklemiş olacağız. Ülkemiz için son derece önemli olan 

ihraç ürünümüz fındığın verimini ve kalitesini ilimizde 

çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Proje ile; çiftçilerimizin 

fındık üretiminde daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla 

doğru uygulamaların yaygınlaştırılması, ülkemizin en fazla 

tarımsal ihracat getirisi olan fındıkta verim ve kalite artışının 

sağlanması, ülkemizin dünya fındık üretimindeki lider ülke 

konumunun devamlılığının sağlanması ve fındık ihracatı ile 

ülkemize giren döviz miktarının artması sağlanarak ülkemiz 

ekonomisinin daha fazla güçlenmesi amaçlanmaktadır. 

Böylelikle ihraç ürünümüz fındığın hem ilimize hem 

ülkemize daha çok döviz kazandırmasını, ekonomiye 

daha çok katkı sağlamasını temin etmiş olacağız” diyerek 

sözlerini noktaladı.

FINDIKTA VERİM VE 
KALİTEYİ ARTIRACAK BİR 

PROJE DAHA: 
“FINDIK BAHÇENİZİN 

BAKIMI BİZİM, MAHSULÜ 
SİZİN OLSUN”

Tabii biz de ilimizde tarımsal üretimi artırmaya yönelik 
çalışmalara hız verdik. Bir taraftan ana ürünümüz olan 
fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar 
gerçekleştirirken bir yandan da kırsal alanda gelir 
kaynaklarının artırılmasına yönelik projeler uyguluyoruz. 
Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet 
Hilmi Güler’in Ordu’ya gelişi ile birlikte tarım ve hayvancılık 
ile ilgili konularda çok ciddi bir ivme sağlanmış durumda. 
Sayın Bakanımızın desteğini her zaman yanımızda 
hissediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte önemli 
projelere imza attık bundan sonra da atmaya devam 
edeceğiz. Her gün yeni bir proje uyguluyoruz. Dün 
Mesudiye ilçemizde yine Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
atıl tarım arazilerini üretime kazandırarak buğday üretimini 
geliştirmeye yönelik bir proje başlattık. Bugün burada 
yine Büyükşehir Belediyemiz ve DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığımızla birlikte seracılık konusunda 
uygulayacağımız “Örtüaltı Yetiştiriciliğini Geliştirme 
Projesi”ni hibe sözleşmelerini imzalamak suretiyle hayata 
geçirmiş olacağız” dedi.

İlimizde örtüaltı yetiştiriciliğinin her geçen gün 
geliştiğini belirten İl Müdürümüz; “Örtü altı üretim yani 
seracılık ilimizde özellikle sahil kesimi için son derece 
önemli bir başlık. Seracılıkta dar alanlarda ve kontrollü 
şartlarda birim alandan üreticilerimiz ciddi gelir elde 
edebilmekte. Son yıllarda özellikle Bakanlığımızın Genç 
Çiftçi projesi kapsamında yaptığı destekler, DOKAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın sağlamış olduğu 
kaynaklar ve Büyükşehir Belediyemizin örtüaltı üretimini 
geliştirmeye yönelik uyguladığı projeler ile ilimizde seracılık 
çok daha iyi yerlere geldi. İnşallah bu projede ilimizde 
örtü altı yetiştiriciliğini çok daha iyi yerlere getirecektir. 
Uygulamış olduğumuz proje kapsamında 50 üreticimize 
240 metrekarelik seralar vereceğiz. 

Bu konuda bize 150 üreticimiz müracaatta bulundu. 
Tabi biz bu üreticilerimizin üretim alanlarında yapmış 
olduğumuz kontroller sonucunda şartları uygun olan 50 
üreticimizi belirledik, 50 kişilik de yedek liste belirledik. 
Amacımız bu seraların bir an evvel kuralarak ilimiz üretimine 
kazandırılması. Böylelikle tarımın ilimiz ekonomisine çok 
daha ciddi katkı sağlamasını temin etmiş olacağız.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte 
bugüne kadar çok ciddi projeler uyguladıklarının altını 
çizen İl Müdürümüz; “Serbest sistem yumurta tavukçuluğu, 
mantar yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği, seracılık konularında 
önemli projeler hayata geçirdik. Yine Büyükşehir 
Belediyemiz ile de önemli projeler uyguluyoruz. Ordu ili 
olarak tarımsal üretimi artırma noktasında emin adımlarla 
yürüyoruz. Kurumlar arasında müthiş bir uyum ve işbirliği 
var. İnşallah bu işbirliğini ilerleyen zamanlarda daha da 
artırarak çok daha iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. 

Tarımsal üretimin artırılması noktasında bu projelere 
desteklerinden dolayı başta Sayın Valimize, Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza,  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Siz değerli 

üreticilerimize de yılmadan, vaz geçmeden, her şartta ve 
koşulda ürettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyor bu projenin 
ilimize ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun 
ALP’te konuşmasında; “Sayın Bakanımız Dr.Mehmet Hilmi 
GÜLER geldiği günden bu yana hayvancılık ve tarım 
noktasında ilimize müthiş bir ivme kazandırdı. Yaptığı 
çalışmalar ile tarım ve hayvancılığı her alanda destekliyor.  
Kaz dağıtımı, koyun dağıtımı, manda dağıtımı, sera dağıtımı 
gibi önemli projeleri gerçekleştirdi.  Şimdiden bu seralarda 
üretim yapacak olan üreticilerimize hayırlı olsun diyor ve 
bol kazançlar diliyorum” dedi.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan GÜLTEKİN 
ise yaptığı açıklamada; “Bugün burada hem Valiliğimizin 
hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hem DOKAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü 
proje dolayısıyla bir araya geldik. Pandemi döneminde 
tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş 
olduk. Hem Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 
hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın uyguladığı 
projeler çok güzel. Bu projeler bölgemizin kalkınmasına 
ciddi katkı sağlamıştır. Özellikle DOKAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığının kurulması ile birlikte 2013-2019 yılları 
arasında turizme 45 milyon 624 Bin TL, kültüre 1 Milyon 
134 Bin TL,  tarıma da 17 milyon 755 bin TL olmak üzere  
toplamda yaklaşık 65 milyon TL ile Ordu’ya katkısı olmuştur. 
İnşallah önümüzdeki süreçte bu katkıları devam ettireceğiz. 
Kurumların çalışmaları ve bize proje sunmaları bizler için 
çok önemli. Bu sayede ilimizin ve Ülkemizin gelişmesine 
kalkınmasına hep birlikte katkı sunmuş olacağız. Şu an 
uyguladığımız bu proje 3 milyon 304 bin TL’lik bir proje. 
Ben şimdiden çiftçilerimizi kutluyor, bol ve bereketli günler 
diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından üreticilerimiz ile hibe 
sözleşmeleri imzalandı.

İLİMİZDE ÖRTÜ ALTI ÜRETİME VERİLEN DESTEK 
ARTIYOR

1’den devam

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TARIMA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR
(1 Milyon 300 Bin Fide Dağıtıldı)
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KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA 
DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL ALTYAPI 
YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE YÖNELİK HİBE 

BAŞVURULARI BAŞLADI

Bazı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe takılarak 
kayıt altına alınma ile hayvanların işletmeye giriş-çıkış 
bildirim sürelerinde değişikliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, “Koyun ve Keçi 
Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” 
ile “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve 
İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

Düzenlemeyle küpe takılarak kayıt altına alınma süresi, 
sığır cinsi hayvanlarda 3 aydan 6 aya, koyun ve keçi türü 
hayvanlarda (mera ve göçerler 9 aydan)  6 aydan 1 yaşına 
çıkartıldı.

Tanımlama sürelerine bakılmaksızın her yaştan 
hayvanın küpelenmesi amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası 
Komisyonuna yetki verildi.

Hayvan sahipleri tarafından işletmeye hayvan giriş-
çıkışı veya alım-satımlarda, 7 gün olan bildirim süresi 30 
güne çıkarıldı.

Öte yandan Bakanlığın, Göçer Hayvanların 
Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmeliği de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, göçer hayvan sevk güzergâhı İl Hayvan 
Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından belirlenecek. Göçer 
hayvan sevklerinde belirlenen güzergâh üzerinde gidiş ve 
dönüş için tek veteriner sağlık raporu yeterli olacak.

Bakanlık insan ve hayvan sağlığının korunması 
amacıyla, gerekli hallerde göçer hayvan sevklerine kısmi 
veya tam kısıtlama getirebilecek.

Bakanlığın “Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal 
Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliği” de yürürlüğe girdi.

Daha öncesinde işletmeye belgesiz getirildiği tespit 
edilen hayvanlar için hayvan başına idari para cezası 
uygulanıyordu. Yapılan değişiklikle nakil esnasında 
belgesi olmadığı tespit edilen hayvanlar için hayvan 
başına, nakil sonrasında işletmeye belgesiz getirildiği 
tespit edilen hayvanlar için hayvan sayısına bakılmaksızın 
işletme başına ceza uygulanarak işletmelere kaydedilmesi 
sağlanacak.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN KAYIT ALTINA 
ALINMA SÜRESİ UZATILDI

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal 
üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması 
için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, 
tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye 
dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, 
tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin 
üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, 
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının 
etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma 
kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni 
teknoloji içeren tarıma dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal 
Ekonomik Altyapı yatırımlarının desteklenmesine dair 
2020/24 ve 2020/25 Nolu Tebliğler 21 Kasım 2020 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman 
Müdürümüz Kemal YILMAZ;  

Ekonomik yatırımlara yönelik;

1-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, 
dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 
yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi 
Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu) 

2- Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak 
Üzere Enerji Üretim Tesisleri

3- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları (Deniz, İç Su 
Yetiştiriciliği)

4- Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Pak. Ve 
Depolanması Yatırımı.

5- Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar olan:

a)Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

b)Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları  

c)Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları  

d) Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme 
sistemli modern seralar)

e)Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları 

f)Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece 
Tek. Yenileme modernizasyon) 

g)Kanatlı Kesimhanesi Yatırımlarının hibe desteği 
kapsamında destekleneceğini,

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında ise:

-Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik 
Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve        İşleme, Çelik Silo, 
Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kapama Meyve-Sebze Bahçe 
Tesisi Sulama Sistemi, 

-Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,

-Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,

-El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, 

-İpek Böceği Yetiştiriciliği,

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

-Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği,

-Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine 
Parklarının destekleneceğini açıkladı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, yatırımlar için hibeye 
esas proje tutarının % 50’sine  hibe desteği sağlanacağını, 
hibeye esas yatırım üst limit tutarının Ekonomik yatırım 
konularında Yeni tesisler için 3.000.000 TL., Tamamlama 
yatırımları için 2.000.000 TL, Kapasite Artırımı-Teknoloji 
Yenileme ve Modernizasyon için 1.500.000 TL. olacağını, 
proje başvurusu alt limitinin ise 250.000 TL. olacağını; Kırsal 
Ekonomik Altyapı yatımları için ise tüm yatırım konularına 
yönelik hibeye esas proje tutarı üst limitinin 500.000 TL., alt 
sınırın ise 20.000 TL. tutarında olacağını belirtti.

Program kapsamında gerçekleştirilen tarıma dayalı 
ekonomik yatırım konularında bilgi veren  İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı kapsamında bu güne kadar ilimizde 85 yatırımcıya 
21.845.000,00 TL.hibe desteği verildiğini, devam etmekte 
olan 7 adet projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 92 
adet projeye 24.109.000,00 TL. hibe desteği ile 1152 kişiye 
istihdam imkanı sağlanmış olacağını bildirdi. 

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, hibe desteği kapsamında 
tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı 
yatırımlarına yönelik olarak Tebliğlerde belirtilen usul ve 
esaslara göre gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanacak 
başvuruların Bakanlığımızca yayımlanacak olan uygulama 
esaslarını takiben başvuruların başlayacağını, başvuruların 
ekonomik yatırımlarda 90 gün,  kırsal ekonomik altyapı 
yatırımlarında ise 60 gün içerisinde www.tarimorman.
gov.tr internet adresinde yer alan elektronik ağ üzerinden 
yapılması gerektiğini bildirdi.

 İlimizde üreticilerimizin gelir kaynaklarını artırmak 

amacıyla Ordu Valiliğimiz himayelerinde İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğümüz, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde uygulanan 

“Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması 

Projesi” nden yararlanmaya hak kazanan üreticilerimiz ile 

hibe sözleşmeleri imzalandı.

İmza töreninde bir konuşma yapan İl Müdürümüz 

Kemal YILMAZ; “Pandemi süreci, tarımın ne kadar önemli 

olduğunu ve üreticilerimizin ne kadar değerli bir iş 

yaptığını bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Ben buradan 

bir kez daha her şartta üretime devam eden siz değerli 

üreticilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

İlimizde ürün yelpazesinin her geçen gün arttığının 

altını çizen İl Müdürümüz; “İlimizde bir yandan ana 

ürünümüz olan fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak 

amacıyla çalışmalar yaparken diğer yandan da ek gelir 

getirici ürünlerin üretiminin artırılması amacıyla önemli 

çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde örtü altı 

yetiştiriciliğinin ve fasulye üretiminin artırılması amacıyla 

“Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” 

kapsamında üreticilerimiz ile sözleşmeler imzalamıştık. 

Bu gün burada ise yine aynı projenin alt projesi olan 

“Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması 

Projesi” kapsamında 25 üreticimiz ile hibe sözleşmeleri 

imzalayacağız. Proje ile birlikte tesis edeceğimiz ahududu 

ve böğürtlen bahçelerinin üreticilerimize yeni bir gelir 

kapısı olacağını düşünüyorum. Hibe almaya hak kazanan 

üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, şimdiden ürünlerinin 

bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum” diyerek 

sözlerine son verdi.

İl Müdürümüzün konuşmalarından sonra üreticilerimiz 

ile hibe sözleşmeleri imzalanarak program son bulmuştur.

ÜRETİCİLERİMİZE YENİ BİR 
GELİR KAPISI; 

AHUDUDU VE BÖĞÜRTLEN
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2020 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELERİ

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 05.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızca İlimiz üreticilerine verilecek önemli 
destek kalemleri şöyledir.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

Fındık Alan Bazlı Desteklemesi: 2020 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine 
kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL destek ödemesi yapılır.

Mazot ve Gübre Desteği: 2020 Üretim yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre 
desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

Toprak Analizi Desteği: Asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde,  ilave her 50 da araziye kadar 
bir analiz için Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarında yaptırılan analiz başına 
40 TL olarak yapılır.

Organik Tarım Desteği: Bitkisel üretimde 2020 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik 
Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş süreci-2, geçiş 
süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş 
çiftçilere birim destek miktarları aşağıda tabloda belirtilen rakamlar üzerinden yapılır. Organik arı 
yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 20 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek 
düve bedelinin %40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır. Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt 
içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun 
kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere hayvan başına 250 TL/baş destekleme ödenir.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği :Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan damızlık 
boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 
450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birimi miktarları 500 başa  kadar tam 501 baş ve üzeri 
için %50 sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca onaylı süt çiftliği sertifikasına 
sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave olarak 100 TL baş destek ödenir 
ğlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan damızlık boğala

 Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

Çoban istihdam desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya 
çobanlara 5.000 TL olarak ödenir.

Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, 
hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun başına 30 TL, anaç keçilerine 
35 TL, Koyun Keçi Bilgi Sistemi (KKBS) veri tabanında bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan 
ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki 
kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen 
artış oranı tavanını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 TL ilave sürü büyütme ve yenileme desteği 
ödemesi yapılır.

Dijital Tarım Pazarı Platformu Desteği: Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden 
doğrudan veya üyesi olduğu Üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve besilik 
hayvanını bu platform üzerinden temin eden üçüncü fıkranın d bendinde yer alan şartları sağlayan 
yetiştiricileri Bakanlıkça belirlenen dönem birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir.

Su ürünleri desteklemeleri: Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı 
olmak şartıyla, kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere 
destekleme ödemesi yapılır.

İyi Tarım Desteklemeleri: İyi tarım uygulamaları yapan üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) 
oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. 

HAYVANCILIK DESTEKLERİ 

Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

Arıcılık Desteği:
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Röportaj

Sirke satışlarında en çok hangi ürün tercih ediliyor?

Ürünlerimi almaya geldiklerinde bütün ürünlerinden 
müşteriyle tattırıyorum.  Kimisi yumuşak ki sert kimisi keskin 
tadı seviyor.  Ben müşterinin damak tadına uygun olan 
ürünü vermek istiyorum. Ancak genelde elma sirkesinin 
satışı daha fazla oluyor.  Ardından töngel ve üzüm sirkesi 
geliyor.

Arzu hanım sirkeleri hazırlarken nasıl bir yöntem 
izliyorsunuz?

Müşterinin talebine göre hareket etme çalışıyorum. 
Yöresel ürünler pazarındaki müşterilerimin çoğunluğu 
kızılcık sirkesi istiyordu. Erzurum’da 30 yıldır yerleşik olarak 
arıcılık yapıyoruz. Kayınbiraderimi arayarak bana kızılcık 
bulabilir misin diye sordum oda bana yaklaşık 30 40 kg 
kızılcık gönderdi. Kızılcık sirkemi hazırladım. Bana göre çok 
güzel bir sirke olacak süzmeye bile kıyamıyorum anasını 
çok güzel oluşturdu. Yakın zamanda  müşterilerimizin 
beğenisine sunacağız.

Peki sirke yapımında ne kullanıyorsunuz?

Ben sirkelerimi yaparken sadece meyve ve su 
kullanıyorum.  Ancak sirkeyi süzdükten sonra keskinliğinin 
gitmesi ve  fermantasyonun  devam etmesi için biraz doğal 
bal kullanıyorum. 

Meyveleri kendi bahçenizden  mi temin ediyorsunuz?

Elma, armut ve töngeli kendi bahçemden topluyorum 
. Ama diğer ürünleri kendim bahçesinde görüyorum ve 
alıyorum. 

Arzu Hanım bir sirke sevdalısı olarak okurlarımıza 
son olarak neler söylemek istersiniz?

Kadınlarımız sadece evlerinde oturmasınlar. Çevrelerini 
iyi gözlemleyerek neyi nerede nasıl değerlendirebiliriz 
diye düşünerek üretim yapsınlar ve aile bütçesine katkı 
sağlasınlar. Bize sağlamış oldukları destekten dolayı Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi GÜLER ve İl Tarım ve 
Orman Müdürü Kemal YILMAZ’a ve çalışma arkadaşlarına 
çok teşekkür ediyorum.

Arzu Hanım güzel sohbetiniz için teşekkür ediyor 
ürünlerinizin bol kazaçlarınızın bereketli olmasını 
diliyoruz.

SİRKE SEVDALISI 
ARZU GÜNDÜZ

Bu sayıda ki konuğumuz çocuğunun 
hastalığı  ile birlikte  arayışa giren ve 

sirke üretimine başlayan

Arzu Hanım sohbetimize sizi tanıyarak başlamak 
isteriz…

Ben Arzu Baykal Gündüz, 1972 yılında Ulubey Karakoca 
mahallesinde dünyaya geldim. Aynı mahalleden uzak 
akrabamla evlilik yaparak iki çocuk sahibi oldum.

Sirke sevdanız nasıl başladı?

Çocuklarımın ilki Allah’a çok şükür sağlıklı bir şekilde 
büyüdü.  Ancak ikinci evladım doğumundan itibaren bazı 
sıkıntılar yaşamaya başladı. Çocuğum sürekli tıkanıyor ve 
baygınlık geçiriyordu. Sürekli acile gidiyorduk. Ordu’da 
altı ay boyunca derdime çare aradım ama bulamadım.  
Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gittim. Burada 
çocuğumun hastalığının teşhisi reaktif havayolu hastalığı 
olarak kondu. Ege Üniversitesi’nde ki doktorumuz bir 
tedavi uygulayacağını ve bu süreçte sürekli dezenfektan 
kullanmamız gerektiğini söyledi. Ancak deterjanlar 
ve dezenfektanlar çocukta tıkanma yapıyordu. Bende 
araştırmalarım sonucunda sirkenin doğal bir dezenfektan 
olduğunu öğrendim ve evimde sirke kullanmaya başladım. 
Doktorumuzun tavsiyelerine harfiyen uydum ve tedavimiz 
beş yıl boyunca sürdü.  Beş yılın sonunda doktorumuz 
keşke bütün ebeveynler sizin gibi olsa biz sizin sayenizde 
bu vatana bir evlat daha kazandırmış olduk dedi. Bu beni 
çok duygulandırdı.  

Geçmiş olsun diyoruz. Kaldığımız yerden devam 
edebiliriz.

Bu süreçte dezenfektan işlemini organik diye aldığımız 
elma sirkesi ile yaptık. Çok fazla elma sirkesi kullandım. 
Bizde aile olarak Ordu’nun olmazsa olmaz ürünü fındık 
yetiştiriciliğini yapıyoruz.  Fındıklarımızın içerisinde dağınık 
olarak meyve ağaçlarımız var. Bu meyvelerden pekmez 
yapıyorduk. Çocuğum toparladıktan sonra bir gün bu 
sirkeyi ben kendim neden yapmıyorum, benimde meyve 
ağaçlarım var diye düşündüm. İlk başlarda internetten 
araştırma elma sirkesi nasıl yapılır diye araştırmaya başladım. 
Araştırmalarım sonucunda nohut katarak buğday katarak, 
ekşi mayalı ekmek katarak yaptım.  Bu yaptıklarımdan 
kimisi küflendi onları döktüm kimisi oldu onları kullandım. 
Ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Hep denedim. Çünkü 
aradığım bir tat aroma vardı. O tadı yakalamak istiyordum.  

İstediğiniz tat ve aromayı ne zaman yakaladınız?

Bu süreç yaklaşık iki yıl sürdü. Sonunda istediğim tadı 
yakaladım bu beni çok mutlu etti ve sirke yapımına devam 
ettim. 

Ürünlerinizi satmaya nasıl karar verdiniz?

Yapmış olduğum elma sirkeleri bana fazla geliyordu.  
Bende bu sirkeleri eşe dosta dağıtmaya başladım. Daha 
sonra diğer meyvelerden sirkeler yapmaya başladım. 
Sirkelerim çevremde çok beğeniliyordu. Bir gün ben bunun 
neden ticaretini yapmıyorum diye düşündüm ve birkaç 
araştırma yaptım. Ve ürünlerimi satmaya başladım. İlk 
öce etrafımda ki eş dost aldı. Daha sonra çevremdekilerin 
tavsiyeleriyle İstanbul’dan iyi bir teklif aldım. 2017 yılında 
1.000 şişe yani 500 litre İstanbul’a gönderdim. Bu satışlar 
sonrasında yeni teklifler almaya başladım ve bu beni motive 
etti hem de mutlu etti.  Belki ekonomik olarak çok büyük bir 
getiri sağlayamadım ama manevi olarak tatminkar oldum. 

Peki şu anda Yöresel Ürünler Pazarında standınız var. 
O sürecin nasıl başaladığını dinlemek isteriz. 

Ağustos ayında bahçede fındık toplarken Ulubey İlçe 
Tarım Orman Müdürlüğü’nde görevli İlkokul arkadaşım  
beni arayarak Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’nün bir projesi olduğunu benimde bu 
projede yer almak isteyip istemeyeceğimi sordu. Bende 
neden olmasın dedim. Daha sonra İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünden  arkadaşlar beni arayarak   Ordu Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte yürütülen kadın emekleri ürünlerinin 
boşa gitmemesi hakkında ki proje hakkında bilgilendirdiler.

Daha sonra gelişen süreçte Altınordu ilçesinde 
teleferiğin yanında Ordu Yöresel Ürünler Pazarında bir 
stant sahibi oldum. Burada ilk sene 2.500 litre sirke sattım. 
Satışlarımız pandemiye  kadar çok güzel gidiyordu ancak 
yaşanan süreçte herkeste olan sıkıntı bir miktar bizde de 
oldu. 

Yöresel Ürünler Pazarında hangi tür sirkeleri 
satıyorsunuz? 

Bu işe ilk önce elma, armut, töngel ve üzümle başladım. 
Daha sonra başka ürünleri de denemeliyim dedim ve ahlat, 
kızılcık, zerdeçal, mandalina, yaban mersini, limon, hurma, 
nar kivi, alıç, karadut, şeftali, gül ve kayısı sirkelerini yaptım.

Peki bu sirke çeşitliliğini artırmak nasıl bir geri dönüş 
sağladı?

Ben hepsinden çok keyif aldım neden mi ilk defa Arzu 
Gündüz için kendim için bir şey yaptım. Ürünlerimin 
etiketleri bastırıldığında ağladım. Ben bir kadın olarak 
ürettim, yaptım ve başardım. Bu başarıda sağladığım 
ekonomik getirinin yanında yaşamış olduğum manevi 
kazanç beni çok mutlu etti. İnşallah bu yaptığım ile diğer 
kadın üreticilerimize örnek olurum diye düşünüyorum.
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Gebeliğin son haftalarında iyi bakım ve besleme uy-
gulanan koyunlardan doğan normal canlı ağırlıktaki kuzu-
lar, dayanıklı olur ve yüksek canlı ağırlık kazanırlar. Anası 
sütsüz veya ölmüş olan kuzular, kuzusu ölmüş veya fazla 
sütlü koyunlara emiştirilerek onlara alıştırılmalıdırlar. Yeni 
doğan kuzu hastalıklara karşı hassastır. Bu dönemde ku-
zular erişkinlere göre solunum sistemi hastalıkları, şiddetli 
ishal ve diğer hastalıklara karşı son derece duyarlıdırlar. 
Bu nedenle çeşitli hastalıklara karşı kuzunun korunmasını 
sağlamak için ağız sütünün (Kolostrum) mutlaka içirilmesi 
gerekmektedir. Kuzunun ilk aylardaki yaşamında hastalık-
lara karşı direncini sağlayan bağışıklık maddelerinin mikta-
rı, doğumdan sonraki ilk 15 dakika ile 2 saat arasında veri-
lecek olan ağız sütünde en yüksek orandadır.

Kuzular doğumdan itibaren en az 1 aylık yaşa kadar 
çok iyi takip edilmelidir. Bir işletme için en kritik dönem bu 
dönemdir. Dikkatli davranılmazsa işletmede kavruk yani 
gelişme gerisi kuzu sayısı artacak ve ekonomik kayıplar 
oluşacaktır. Ülkesel anlamda kuzu kayıplarını %1 azaltmak 
dahi kırmızı et açığımızın kapanmasında çok önemlidir. 
Kuzuların önlerine 9-10 günlük olduktan sonra iyi kaliteli 
kuru yonca ve kuzu yemi konularak yeme de alıştırılmalı-
dırlar. Kuzular 80-90 gün süreyle analarını emerler. Doğan 
kuzular bir doğum defterine kaydedilerek kulaklarına kü-
peleri taktırılarak kayıt altına alınmalıdır. 

 Kuzular bir haftalık oluncaya kadar analarıyla do-
ğum bölmesinde kalırlar. Bir hafta sonra mera şartları mü-
saade ederse ana koyunlar meraya çıkarılır. Kuzular ise yaş 
gruplarına ayrılarak kuzu bölmesine konulurlar. Emiştirme 
sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere yapılmalıdır. 
Kuzu bölmelerinin altı temiz ve kuru olmalı hava cereya-
nı olmamalıdır. Bölmelerde aşırı sayıda kuzu olmamalıdır. 
Kuzunun anasını emip ememediği kontrol edilmelidir şa-
yet anasını yeterince ememiyorsa kuzu zayıf ve karnı çö-
küktür.

 Kuzuların önüne 10. günden itibaren kaliteli kuru 
ot veya kuru yonca otu ve kuzu başlangıç yemi konulmalı-
dır. Kuzular samandan faydalanamazlar. Kuzu bölmelerin-
de her zaman temiz ve ılık su ile yalama taşı bulundurul-
malıdır. Kuzular bir aydan sonra meraya çıkarılabilir ancak 
anaç sürüden ayrı otlatılmalıdır.

 Erkek kuzulara günde 1 kg kuru ot veya kuru yon-
ca otuyla 300-400 gr. kesif yem verilmelidir. Dişi kuzulara 
ise 700 gr. kuru ot veya kuru yonca otu ile 200-250 gr. Ke-
sif yem verilmelidir. Şu husus hiçbir zaman unutulmamalı-
dır ki kuzular bir işletmenin geleceğidir. İşletmenin karlılığı 
açısından kuzu bakım ve beslemesi koyun sütünden ya-
rarlanılmayan ilimiz koyunculuk işletmeleri için en önemli 
husustur.

KUZU BAKIM VE BESLEMESİ Savaş YAVUZ - Ziraat Mühendisi

Tarım ve Orman Bakanlığımızca büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması 
işlemlerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. “Sığır Cinsi 
Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” 
ile “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili 
ve İzlenmesi Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler hakkında 
açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; hayvan hastalıklarının yayılmasına 
kontrolsüz hayvan hareketlerinin neden olduğunu ve 
kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemek maksadı ile 
hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alındığını ifade 
ederek yapılan yönetmelik değişiklikleri hakkında bilgiler 
paylaşmıştır.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; 
“Daha önce 3 aylık yaşa kadar büyükbaş hayvanlar 
küpelenebiliyorken yapılan yönetmelik değişikliği ile artık 6 
aylık yaşa kadar büyükbaş hayvanlar küpelenebilecektir. Bu 
durum küçükbaş hayvanlarda 6 aydan 12 aya çıkarılmıştır. 
İlimizin coğrafik yapısı ve dağınık yerleşimi göz önüne 
alındığında özellikle ilimiz için bu sürelerin uzatılması çok 
önemlidir. İlçe Müdürlüğümüz personellerince aşılama 
çalışmaları kapsamında zaten 6 ayda bir işletmeler ziyaret 
edildiğinden artık küpesiz hayvan kalmayacaktır. Yönetmelik 
değişikliği kapsamında artık işletmeler cezasız bir şekilde 
güncellenebilecektir. Aşılama çalışmaları esnasında veya 
işletme ziyaretleri kapsamında, işletmede bulunmayan 
fakat sistemimizde kayıtlı olan yada sistemimizde kayıtlı 
olmayan fakat işletmede bulunan hayvanlar  eğer il içinden 
gelmiş ise herhangi bir idari para cezası uygulamadan 
bu işletmeler güncellenebilecektir. Daha önce bu işlem 
ceza uygulanmak sureti ile yapılırken halihazırda cezasız 
yapılacaktır. Fakat il dışından gelen bir hayvan söz konusu 
ise idari para cezası uygulanmaya devam edilecektir. Bir 
başka değişiklik ise bildirim süresinin uzatılmasıdır. Daha 
önce bir hafta olan bildirim süresi 30 güne uzatılmıştır. 
İşletmelerde yapılan hayvan alım-satım, kesim, ölüm gibi 
durumları daha önce bir hafta içinde bildirmek gerekirken 
artık 30 gün içinde bildirilmesi yeterli olacaktır.” dedi.

İl Müdürümüz yapılan bu değişikliklerin yetiştiricilerin 
işini kolaylaştırdığını belirterek, yetiştiriciler adına Tarım 
ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ye teşekkür 
ederek sözlerini noktaladı.

BÜYÜKBAŞ VE 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN 

YETİŞTİRİCİLERİNE BÜYÜK 
KOLAYLIK SAĞLANDI

Ülkemizde kışlık sebzeler arasında yer alan brokoli, son 
yıllarda üretimi ve tüketimi hızla artan bir lahanagil sebzesi-
dir. Brokoli morfolojik olarak karnabahara benzer. Sebze olarak 
değerlendirilen kısımları yeşil renkli olup, olgunlaşmış çiçek 
taslakları ile kalın ve etli çiçek saplarından oluşur. Ayrıca karna-
bahardan farklı olarak brokolide kalın etli çiçek sapları da yeme 
değerine sahiptir.

Brokolide dallanma çok sayıda olup çiçeklenme bu dalların 
ucunda meydana gelir.

Brokolide başlar korunmasız olarak açıkta gelişir. Brokoliyi 
karnabahardan ayıran diğer bir özellik de ortadaki esas başın 
kaldırılması ile ikinci derecede çiçek taslaklarının hemen oluş-
ması olayıdır. İlk taçlanmadan sonra büyümenin devam etme-
siyle alttaki yaprak koltuklarında küçük taçlar meydana gelir.

Brokolinin gövdesi 50–90 cm uzunluğunda olup boğum 
araları lahana ve karnabahardan daha uzundur. Bitki oluşumu 
sırasında ortada 100–400 g ağırlığında bir baş meydana gelir. 
Bu başın kesilmesi ile yaprak koltuklarından çıkan sürgünler 
hızla gelişerek üzerinde yeşil çiçek tomurcukları bulunan etli 
sürgünler meydana gelir. Ancak bu başlar ortadaki ana baş-
tan daha küçük olup 10–50 g ağırlığındadır. Yetişme süreleri 
çeşitlerin erkencilik durumlarına göre değişmekle birlikte di-
kimden hasada kadar geçen gün sayısı, 45–130 gündür. Çeşit 
seçiminde çeşidin olgunluk dönemi ve bölge yetiştirme koşul-
ları önemlidir.

Yetiştirme İstekleri: İklim istekleri bakımından karnabahara 
benzeyen brokoli, yaz aylarındaki kurak ve sıcak havalardan, 
kış aylarında ise aşırı yağış ve düşük sıcaklıklardan olumsuz 
yönde etkilenen bir sebzedir. Sıcak ve kuru havalarda bitkinin 
gelişimi iyi olsa bile olgunlaşmamış çiçek taslakları normal bir 
gelişme gösteremediği için gevşek ve dağınık yapılı sürgünler 
oluşur. Hasattan birkaç saat sonra olgunlaşmamış çiçek taslak-
larında pörsümeler görülür.

Yaz aylarında ortalama hava sıcaklığının 20°C’nin üzerinde 
olduğu yerlerde brokoli yetiştiriciliği ekonomik olmamaktadır. 
Pazar değeri olmayan kalitesiz baş ve yan sürgünlerin oluşma-
sına neden olur. Brokoli bitkileri vegetatif gelişme devresinde 
düşük sıcaklıklardan etkilenmez. Ancak sebze olarak değerlen-
dirilen kısımları hasat olgunluğuna gelmiş ise hafif donlardan 
bile zarar görür. Düşük sıcaklık koşullarında olgunlaşmamış 
çiçek taslakları kahverengi bir renk alır. Bu dönemde olgunlaş-
mamış çiçek taslakları yağış ile birlikte oluşan düşük sıcaklıklar 
nedeniyle çürür. Brokoli yetiştiriciliğinde en kaliteli ürün, hasat 
olgunluğu süresince devam eden serin havalarda elde edilir.

Toprak İstekleri ve Gübreleme: Brokoli, toprak istekleri 
bakımından çok seçici bir sebze değildir. Ancak ağır, iyi su tu-
tan ve pH değeri 6.5’den yukarı olan, organik maddece zengin 
topraklarda yetiştiricilik yapıldığında iyi sonuç alınır. Brokoli-
nin gübre ihtiyacı çeşitlere, toprak yapısına, topraktaki orga-
nik madde içeriğine ve bölgelere göre değişiklik gösterir. Bu 
nedenle yetiştiricilikten önce toprak analiz yaptırılmalı, yapı-
lan tavsiyelere göre gübrelenmelidir. Fosforlu ve potasyumlu 
gübrelerin tamamı ile azotlu gübrenin üçte biri dikim sırasında 
verilmelidir. Azotlu gübrenin kalan miktarı ise yetişme süresine 
bağlı olarak dikimden belli bir süre sonra ve ana başlar hasat 
edildikten sonra olmak üzere iki dönemde verilmelidir.

Yetiştiriciliği: Brokoli yetiştirilecek topraklarda münavebe 
uygulanmalıdır. En az 3 yıl boyunca aynı tarlada lahanagiller-
den bir sebzenin yetiştirilmemiş olmasına dikkat etmek gere-
kir. Toprak yüzeyinin altında oluşan sıkışmış sert tabaka derin 
sürüm yaparak, 2-3 yılda bir kırılmalıdır. Brokoli yetiştirilecek 

tarlaya mümkünse sonbaharda 2-3 ton ahır gübresi verilerek 
derin sürüm yapılır ve tezekli bir şekilde bırakılır. İlkbaharda 
yağmur ve karlarla dağılan tezekler daha yüzlek bir sürüm ya-
pılarak dağıtılır. Bu sürümden önce fosforlu gübre pulluk altına 
verilmelidir. Brokolinin üretimi tohum ile olmaktadır. Ekim ve 
dikim zamanı bölge ekolojilerine, hasat zamanına ve yetiştiri-
lecek çeşidin olgunlaşma grubuna göre değişmektedir. Son-
bahar dönemi yetiştiriciliği için Haziran-Temmuz aylarından 
itibaren tohum ekimine başlanır. Kışı ılıman geçen bölgelerde 
erken ilkbahar dönemi için Eylül-Ekim aylarında ekim yapılır. 
Yastık veya viyollerde yetiştirilen fideler tohum ekiminden 
ilkbahar ürünü için 6-8 hafta, sonbahar üretimi için 4-5 hafta 
sonra dikim büyüklüğüne gelirler. Fide ile yetiştiricilik yapıl-
dığında bir dönüm için gerekli tohum miktarı 20-30 g iken, 
tarlaya doğrudan ekim yapıldığında bu miktar 85-140 grama 
çıkmaktadır.

Esas yerlerine sıra üzeri 30-50 cm, sıra arası 45-70 cm ola-
cak şekilde dikilir. Bu mesafeler azaldığında ana başlar küçül-
mekte ve yan dalların oluşması engellenmektedir. Bitkilerin 
düzenli ve sağlıklı olarak gelişmesi için yabancı ot kontrolü, su-
lama ve toprakta bulunan nemin korunması için de çapalama 
işlemi aksatılmadan düzenli olarak zamanında yapılmalıdır.

Brokoli yetiştiriciliğinde bitkilere zarar veren emici böcek-
lere, lahana kelebeğine ve diğer zararlılar ile hastalıklara karşı 
fide döneminden itibaren hasat döneminden yaklaşık üç hafta 
öncesine kadar düzenli olarak koruyucu ilaçlama yapılmalıdır. 
Bu ilaçlama yapılmazsa, hasat olgunluğuna gelmiş başların 
zararlanması ile pazar değeri olmayan ve çürüme belirtileri 
görülen başlar elde edilir.

Hasat ve Depolama: Hasat, çiçek tomurcukları açmadan 
önce yapılmalıdır. Şayet tomurcukları açmaya ve sarı çiçek pe-
talleri görülmeye başlarsa pazar kalitesini kaybetmiş demektir. 
Ortadaki ana başın kesilmesi ile birlikte yan taraftaki sürgün-
ler büyümeye devam ederek daha küçük başlar oluştururlar. 
Hasat 2-3 günde bir olmak üzere bir vegetasyon döneminde 
4-6 kez yapılır. Dekara verim hasat şekline, çeşide, dikim sık-
lığına ve yetiştirme şekline bağlı olarak ortalama 2000-3000 
kg arasında değişmektedir. Brokolide başlar üzerindeki olgun-
laşmamış çiçek taslakları hasattan sonra da gelişmeye devam 
ederler. Bu nedenle hasat edilen brokoliler oda sıcaklığında 
yaklaşık 3 gün içinde sararır, pazar değerini ve yeme kalitesini 
kaybeder.

En iyi depolama sıcaklığı 0°C’de, % 95 nemde, iyi havalan-
dırma koşullarında olur. Hasat edilen brokoli bu koşullarda 2-3 
haftadan fazla tutulmamalıdır. Uzun süre depolanırsa, çiçek 
taslaklarının rengi bozulur ve tomurcukları dökülür.

BROKOLİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Melek ŞENSOY - Ziraa Yüksek Mühendisi
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

Türkiye Net İhracatçı Bir Ülke

Türkiye’nin, tarım ve gıda ürünlerinde net 
ihracatçı olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli 
şöyle devam etti:

“18 yılda tarımsal ihracatımız 3,7 Milyar 
Dolardan, 18 Milyar Dolara yükseldi. Son 18 
yılda toplam 220 Milyar Dolar ihracat yaptık 
ve 73 Milyar Dolar dış ticaret fazlası verdik. 193 
ülkeye 1.827 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. 
Bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız pandemiye 
rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %6,3 
artış gösterdi.”

Tarım-orman sektörünün her geçen gün 
büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini be-
lirten Bakan Pakdemirli, “ Son 2 yılda tarımsal 
hasılamız %47 artışla, 277,5 Milyar Liraya ulaştı. 
48,7 Milyar Dolar tarımsal hasılası ile Avrupa’da 
lider, Dünya’da ilk 10 içindeyiz. GSYH içindeki 
payımız 2018 yılında %5,8 iken, 2019 yılında 
%6,4’e yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
sağladığı imkânlarla; tarım sektörü 2 yıldır 
tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. TÜİK 
tarafından en son açıklanan 2020 yılı 2. Çey-
rek büyüme rakamlarında, tarım %4 büyüme 

ile birçok sektörün önünde gelişme gösterdi. 
İnşallah bu yılı, önemli bir büyüme rakamı ile 
kapatarak ekonomimize güç katmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Bitkisel Üretimimiz 124 Milyon Tona Ulaştı

Ekilmedik bir karış toprak bile bırakmaya-
caklarını ifade eden Pakdemirli “Bu kapsamda 
yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, 
son 2 yılda bitkisel üretimimiz %8 artışla 124 
Milyon tona ulaştı. Yani bitkisel üretimde 8,7 
Milyon ton ilave artış oldu. Ayrıca, tarımsal 
üretimimizi garanti altına almak için, 2020 
yılında koruma altına aldığımız 26 büyük ova 
ile birlikte toplam 291 büyük tarımsal ovayı sit 
alanı olarak ilan ettik. Bu yıl, %75 tohum hibesi 
ile boş arazileri üretime kazandıracak projele-
ri başlattık. Hazine arazilerini üretime açarak, 
bitkisel üretimi daha da yukarılara taşıyacağız. 
Hayvan varlığımızda ise son 2 yılda artan ra-
kamlar hemen göze çarpıyor. Büyükbaş hay-
van varlığımız %8 artışla, 18,6 milyon baş, Kü-
çükbaş hayvan varlığımız ise %20 artışla, 55,1 
milyon başa çıktı. Hamdolsun bugün Türkiye, 
küçükbaş hayvan sayısında Avrupa’da birinci, 
Büyükbaş sayısında ikinci sırada” açıklamasını 
yaptı.

Son 18 Yılda, Toplam 310 Milyar Lira Ta-

rımsal Destek Verdik

Tarımdaki tüm bu gelişmelerin arkasında 
üreticiye ve yatırımcıya verilen desteklerin 
büyük rolü olduğunun altını çizen Pakdemirli 
“Son 18 yılda, üreticilerimize reel rakamlarla 
toplam 310 Milyar Lira tarımsal destek verdik. 
Hayvancılıkta ise 18 yılda toplam 73 Milyar Lira 
destek ödedik. Bunun %21’i yani 15,5 Milyar 
Lirası son iki yılda ödendi. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet sistemiyle birlikte; son iki yılda ta-
rımsal desteği %52 artışla, 22 Milyar Liraya çı-
kardık. 2021 yılında ise üreticilerimize, 1 Milyar 
Lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 Milyar 
Lira destek vereceğiz. Son 2 yılda 12 yeni des-
tek başlattık, birçok destek kalemi birim fiya-
tında artış yaptık”

Son 18 Yılda Sertifikalı Tohum Üretimi 8 
Kat Arttı

Türkiye’nin tohumculukta ulaştığı seviye-
yi herkesin bilmesi gerektiğine vurgu yapan 
Bakan Pakdemirli “Son 18 yılda; sertifikalı to-
hum üretimini 8 kat artışla 1 milyon 143 bin 
tona çıkardık. Yurtiçinde kullanılan sertifikalı 
tohumluk miktarının %96’sı yerli. Ayrıca, ata-
larımızdan kalan tohumların üretimi ve bu to-
humlardan elde edilen ürünlerin marketlerde 
daha fazla yer alması için önemli çalışmalar 

yapıyoruz. Tohum ihracatımız 18 yılda 9 kat 
artışla, 155 Milyon Dolara ulaştı. Tohumluk 
ihracatının ithalatı karşılama oranı ise 18 yıl-
da %31’den %86’ya yükseldi. Hedefimiz bunu 
%100’ün üzerine taşımak. Bu hedefe ulaşmak 
için 2020 yılı bitkisel üretim desteklemele-
ri içerisinde en yüksek artışı yurtiçi sertifikalı 
tohum kullanım desteğine yaptık. Sertifika-
lı tritikale, yulaf ve çavdar tohumu kullanım 
desteğini yüzde 166, Sertifikalı çeltik kullanım 
desteğini yüzde 100, Sertifikalı buğday ve arpa 
tohumu kullanım desteğini ise yüzde 88 ar-
tırdık” dedi.

Tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendir-
mek için kırsaldaki yatırımlara önemli destek 
sağladıklarını belirten Pakdemirli “Ekonomik 
yatırımlar, TKDK-IPARD hibeleri ve ORKÖY 
projeleri dâhil bugüne kadar toplam 316 bin 
projeye, reel rakamlarla 24,5 Milyar Lira hibe 
desteği ödedik. Bu destekler sayesinde, kırsal-
da reel olarak yaklaşık 46,5 Milyar Liralık yatı-
rım yapıldı, 230 bin yeni istihdam oluşturuldu. 
Önümüzdeki dönemde daha çok projeye des-
tek verebilmek amacıyla Ekonomik Yatırımları 
2025 yılına kadar uzattık. TKDK- IPARD kırsal 
kalkınma destekleri ve ORKÖY kredileri devam 
ediyor” diye konuştu.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam
PANDEMİYE RAĞMEN İHRACATIMIZ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE %6,3 ARTTI

05.11.2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal 
Desteklemelere İlişkin Karar gereği, deniz ve içsularda 
geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt 
altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 
amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak Destekleme 
Tebliği (Tebliğ No2020/28) 18.11.2020 tarihli Resmi Gazete 
‘de yayımlandı.

Yayımlanan destekleme tebliği hakkında açıklamalarda 
bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ;  “Bu tebliğ su 
ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri 
Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, balıkçı gemileri için su 
ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, denizlerde on metreden 
küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki 
tüm balıkçı gemilerini kapsamaktadır. Desteklemeden 
yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahiplerimiz, tebliğin 
yayımı tarihinden itibaren 27.11.2020 mesai saati bitimine 
kadar İl/İlçe Müdürlüklerimize dilekçe ve ekleriyle, şahsen 
müracaat etmelidirler.”dedi

Müracaatta istenilen belgeler hakkında da bilgi veren 
İl Müdürümüz; “Müracaat dilekçesinin ekinde; geminin 
birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, 

Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, 
gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye 
ait muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi, 
Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru 
ve güncel verilerle doldurulmuş geleneksel balıkçılık 
destekleme anket formu İl/İlçe Müdürlüğüne sunulmalıdır. 
Aynı zamanda Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından 
kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı 
gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamazlar. 
Destekleme için balıkçı gemisinin bu tebliğin yayımlandığı 
tarihteki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi 
müracaatta bulunarak geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında 
yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır. Birden fazla 
balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı 
ayrı müracaat etmelidirler.”demiştir.

Destekleme Kapsamında balıkçı gemilerimize yapılacak 
destekleme miktarlarını açıklayan İl Müdürümüz; 
“destekleme kapsamında gemi başına; 0-4,99 (metre) : 
750 TL, 5-7,99 (metre): 1000 TL, 8-9,99 (metre): 1.250 TL 
destekleme ödemesi yapılacaktır. Söz konusu desteklemeler 
kapsamında ilimizde 2017 yılında 320 adet, 2018 yılında 330 
adet, 2019 yılında ise 363 adet balıkçı gemisi faydalanmıştır.” 
diyerek sözlerine son vermiştir.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ 
TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kaynak:https://hsgm.saglik.gov.tr

Su yaşam için elzemdir ve besin ögesi olarak kabul 
edilir. Su ve diğer içecekler; yiyeceklerimizin sindirimi, 
emilimi ve hücrelere taşınması, yaşam ve sağlık için 
gerekli biyokimyasal tepkilerin oluşması, hücrelerin, 
dokuların organ ve sistemlerin çalışması, metabolizma 
sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve atılması, 
vücut ısısının denetiminin ve eklemlerin kayganlığının 
sağlanmasında rol oynar. Bütün bunların yanında 
kalsiyum, magnezyum ve flor gibi temel mineralleri 
de sağlar. Vücut suyu bebeklik çağında %80 iken yaş 
ilerledikçe azalarak ileri yaşlarda %60-50’lere düşer.

Yukarıda bahsedilen vücut fonksiyonlarının yerine 
getirilmesi organizmada “hidrasyon” denilen su dengesinin 
korunması ile mümkündür. Vücudun su dengesi; solunum 
yoluyla, idrarla, terle ve dışkıyla su kaybının, içecekler ve 
yiyeceklerle alınan su miktarları ile yerine konması ile 
sağlanır. Metabolizma sonucu oluşan zararlı maddeleri ve 
diğer atıkları yaklaşık böbreklerden 1500 mL/gün, deriden 
500 mL/gün, bağırsaklardan 300 mL/gün, solunumla 300 
mL/gün olmak üzere toplam yaklaşık 2.5 litre/gün sıvı 
kaybıyla da vücut suyu dengede tutulur. Aşırı su kaybı 
tehlikelidir. Bebekler en büyük risk grubunu oluştururlar. 

Zira vücutlarının su içeriği en yüksek olan yaş grubudur. 
Su kaybının fazla olması durumunda kan hacmi azalır, 
dolaşım yeterli olamaz, besin öğelerini doku ve organlara 
ulaştırılmasında doğacak sorunlar bu organların işlevine 
yansır ve diğer bazı sorunlar ortaya çıkar. Vücuttan %10 
su kaybı ölüme neden olabilir. İçeceklerin günlük tüketim 
miktarları Fiziksel aktivite düzeyine göre günlük alınması 
gereken sıvı miktarı değişiklik gösterir. Orta düzeyde 
bir aktivite düzeyinde günlük 2-2.5 litre sıvı tüketimi 
önerilmektedir

Su tüketiminin yaş gruplarına göre yetersiz 
tüketildiği belirlenmiştir. Sıcak havalarda, fazla fiziksel 
aktivite yapıldığında, fazla proteinli ve tuzlu yiyecekler 
tüketildiğinde, terleme ve idrarla, vücut ısısını arttıran 
ateşli hastalıklarda solunum yolu ile ishalde ise bağırsak 
yolu ile sıvı kaybı artar. Böyle durumlarda vücudun sıvı/
su gereksinmesinde de artış olur, vücutta sıvı dengesini 
korumak için kaybolan suyun yerine konulması gerekir. 
Kaybolan sıvının karşılanabilmesi için beyindeki susama 
merkezi uyarılır ve susama duygusu gelişir. Susama 
merkezi, su kaybı sonucu, plazma yoğunluğu %1 oranında 
arttığında uyarılır. İshalde suyla birlikte su dengesinde rolü 

olan sodyum, potasyum gibi mineraller de yitirildiğinden 
susama duygusu uyarılmaz. İnsan su ihtiyacını: İçme 
suyu ile 1500-2000 mL/gün (8-10 su bardağı), yiyecek ve 
içeceklerle 1000 mL/gün, metabolizma sonucu oluşan su 
ile 260 mL/gün karşılar.

Vücuttaki suyun dengesinin yaşamsal önemi vardır, 
günlük gereksinim 35 mL x vücut ağırlığı (kg) eşitliği 
ile basitçe hesaplanır. İdrar renginin koyulaşması, su 
ihtiyacının karşılamadığını göstergesidir.

YETERLİ SU VE SIVI TÜKETİMİNİN ÖNEMİ
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Malzemesi :1 demetkaralahana, 1 adet-
kuru soğan, 2 yemek kaşığıtereyağı, 1 yemek 
kaşığızeytinyağı, 1 su bardağıhaşlanmış kuru 
fasulye, 1 çay bardağıyarma, 2 yemek kaşığı-
mısır unu, 1 yemek kaşığıdomates salçası, 1 
çay kaşığıpul biber, 1 çay kaşığıtuz, 1 çay ka-
şığı karabiber

Yapılışı: Karalahanaları iyice yıkayın ve 
sularını süzdürün. Ardından ince ince doğ-
rayın.

Doğradığınız karalahanaları bir müddet 
suyun içinde bekletin ve sularını iyice süzdü-
rün.

Soğanların kabuklarını soyun. Minik küpler 
halinde yemeklik olarak doğrayın.

Tencerenizin içine tereyağı, sıvı yağ, doğ-

ranmış soğanları ve salçayı ekleyerek kavu-
run.

Kavrulan soğanların üzerine yarmaları ve 
karalahanaları ilave edin, birkaç defa daha ka-
vurduktan sonra suyunu ilave edin.

Yarmalar ve karalahanalar yumuşamaya 
başladığında haşlanmış kuru fasulyeleri ilave 
edin.

Ardından baharat ve tuzunu ilave ederek 
pişmeye bırakın.

Çorbanın suyundan bir miktar alarak mısır 
unuyla ayrı bir yerde karıştırın ardından azar 
azar içerisine ilave edin.

Tüm malzemeler piştiğinde ve çorba kı-
vam aldığında ocaktan alın ve servis edin.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

 Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Kolesterol düzeyinin 
dengelenmesine yardımcı olur.

Doyurucu bir besin olarak nitelendirilir. Bu sayede yemek 
yeme sıklığını azaltır ve diyabeti yavaşlatır.

Damaların etrafında gerekli temizliğin yapılmasını sağlaya-
rak kötü kolesterolü düşürür.

Kan şekerinin normal düzeylerde kalmasına yardımcı olur. 
Bu sayede diyabet hastalığından muzdarip olan hastaların kalp 
rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

Kansere yakalanma riskini azaltır. Metabolizmanın kansere 
karşı direncini arttırır.

Besin değerleri açısından zengin içeriği sayesinde kemikle-
rin güçlenmesini saplar.

Ceviz, E vitamini ve alfa linoleik açısından zengin bir içeri-
ğe sahiptir. Bu sayede sinir sistemine oldukça önemli katkılarda 
bulunur.

Strese ve uyku sorunlarına iyi gelir.

Bakır ve omega 3 açısından zengin içeriği sayesinde cildi 
güzelleştirir. Cilt hücrelerinin daha canlı kalmasını sağlar.

Doksanlı yaşlara yaklaşmış iki yaşlı kadın sohbet 
ediyorlarmış.

- “Benim bey bu sıralarda kötü bir alışkanlık edindi. 
Tırnaklarını yemeye başladı. Ne yaptıysam vazgeçire-
medim. Sinirlerimi bozuyor.”

Diğer kadın ise cevaben:

- “Haklısın benimki de bir ara başladı ama uyguladı-
ğım tedbirlerle tırnak yemesini engelledim.” der.

- “Çok iyi! Ne yaptıysan bana da öğret lütfen.”

- “Çok basit dişlerini sakladım.”

KARA LAHANA ÇORBASI KURU YUFKA TATLISI

& Bitkiler

Sağlık

CEVİZ

biraz da 

gülelim...

4 Kara Lahana 
Çorbası

4 Kuru Yufka 
Tatlısı

- Kötü Alışkanlık -

-Kerem ile Aslı-
 Asıl isimi Ahmet Mirza olarak bilinen 
Kerem, Isfahan Şahı’nın oğludur. Aslı ise Isfahan 
Şahı’nın hazinedarlığını yapan Ermeni bir rahibin 
kızıdır. Kerem ile Aslı birbirlerini severler. Isfahan 
Şahı, oğlu Kerem için Aslı’yı Rahipten ister. Rahip, 
bir Müslümana kızını vermek istemez. Fakat Şahı’n 
isteğini de hemen reddedemez.
 Hükümdardan biraz zaman ister. 
Hükümdar, rahibe karar vermesi için mühlet 
verir. Fakat rahip bu mühleti düşünmek için değil 
memleketten kaçmak için kullanır. Rahip ve kızı 
Aslı gizlice kaçarlar. Kerem, aşkı Aslı’nın peşinden 
yollara düşer. Sevdiğini aramaya koyulan Kerem, 
Anadolu’yu bir baştan diğer başa gezmeye başlar.
Kerem sadık arkadaşı (Sofu Kardeş) sazı ile virane 
bir aşık olmuştur. Her gittiği vilayette, her rastladığı 
kişiye hem yanık türkülerini söyler hem de Aslı’yı 
sorar. Kimi Kerem’e cevap verir kimi sorusunu 
cevapsız bırakır. Kerem artık dağlara, nehirlere, 
kayalara, gördüğü hayvanlara derdini dökmeye 
başlar.
 Karşısına çıkan Karlı, zorlu, boranlı 
bellerden yol isteyerek Aslı’yı aramaya devam 
eder.   
 Önüne çıkan engeller, aşk ateşiyle yanan 

Kerem’in inkisarına uğrarlar ve bir daha iflah 
olmazlar. Kerem’in Aslı’ya olan aşkı ateş olur 
düşer içine. Aşkının ateşinde pişe pişe kemale erer 
Kerem. O artık keramet sahibidir. Allah Kerem’in 
her dileğini yerine getirmektedir.
 Kimi vilayetlerde anlatılan hikayeye 
göre Kerem, Aslı’ya bir süre kavuşur. Aslı rahip 
babasından habersiz bir süre Kerem ile görüşür. 
Birbirlerine sevgilerini, duygularını anlatırlar, 
dertlerini dökerler. Bazı anlatıcılara göre Kerem 
Aslı’yı araya araya Halep’e varır. Burada Halep 
Paşasına kendini çok sevdirir. Paşa’da rahibi tehdit 
edip kızını Kerem’e vermesi için razı eder. Aslı ile 
Kerem’in nikâhları kıyılır.
 Fakat kötü kalpli rahip yine yapacağını 
yapar ve kızı Aslı’ya büyülü bir gerdek kıyafeti 
giydirir. Büyülü kıyafetin düğmeleri sonuna 
kadar açılırsa tekrar kendiliğinden kapanırmış. 
Bu kıyafet yüzünden Kerem, Aslı’nın düğmelerini 
çözemezmiş. Kerem’in yüreği yanar kül olurmuş. 
Aslı’ın saçları, Kerem’in küllerine karışmış. Kıvılcım 
alan saçlar birden bire tutuşur ve Aslı’da kül olur. 
Sevdalıların külleri birbirine karışır ve iki aşık 
birbirine kavuşur.

Malzemesi: 8 adet kuru yufka, 1 su bardağı kavrulmuş 
fındık içi, 50 gr tereyağı veya margarin, 1 su bardağı süt

Şerbeti İçin: 3 su bardağı su, 5 su bardağı toz şeker, 1 yemek 
kaşığı limon suyu

Yapılışı: Fındıkları robota alıp çekin veya havanda ezin. Yay-
van bir tavayı yağlayın. Bir yufkayı parçalara bölüp sütle ıslatın ve 
tavaya yerleştirin.

Üzerine çekilmiş fındığın yarısını serpin. Kalan yufkayı da par-
çalar halinde sütle ıslatıp üzerine yerleştirin. Kalan sütü üzerine 
gezdirin.

Tavayı kısık ateşe alıp yufkaların kenarlarına birkaç parça mar-
garin ekleyin. Kapağı kapalı olarak 5-6 dakika pişirin.

Spatula ile altını konrol edin ve tavayı sallayın. Altı kızarınca 
ters çevirip diğer tarafını kızırancaya kadar pişirin. Tavayı ocaktan 
alın.

Şerbet için; su ve şekeri kaynatın. Birkaç damla limon suyu 
ekleyip ılınmaya bırakın. Ilık şerbeti ılık yufkanın üzerine gezdi-
rerek dökün.

Şerbeti çekince üzerine kalan çekilmiş fınıdığı serpip servis 
tabağına alın. Dilimleyerek servis yapın. 
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 Bakanlığımızca her yıl ilköğretim öğrencilerine hayatın 
merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesinden 
yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, 
tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üre-
tim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek 
amacıyla “Lider Çocuk Tarım Kampı” düzenlenmektedir.

Bu kapsamda ilimizde de çocuklarımıza toprağın öne-
mi, doğal kaynakların korunması, bitki yetiştiriciliği hakkın-
da bilgi vermek ve tarımı sevdirmek amacıyla Durugöl Şe-
hit Bayram Gümüş İlkokulundaki serada pandemi tedbirleri 
göz önünde bulundurularak bazı etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu çerçevede geleceğimizin fidanları çocuklarımızın 
bitki sevgisini güçlendirmek, öz güvenlerini artırmak ve 
yaratıcılıklarını geliştirmek adına günübirlik fide ve çiçek 
dikim etkinliği gerçekleştirilmiştir. Çevre ve doğa bilincinin 
aşılandığı çocuklarımız ile serada marul ve yeşil soğan di-
kimi yapılarak toprakla buluşmaları sağlanmıştır. Ayrıca do-
ğayı tanımaları, sevmeleri adına da saksılara kendileri çiçek 
dikimi yaparak hem eğlenmiş hem de bir bitkinin yetiştiril-
mesinin sorumluluğunu almışlardır.

 Düzenlenen etkinlik sonucunda çocuklarımızın tarıma, 
doğaya ve gıdalara farklı bir gözle bakabilmeleri amaçlan-
mıştır.

ÇOCUKLAR İLE FİDE 
DİKİM ETKİNLİĞİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında tüm 
illerde her yıl büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı 
düzenli olarak aşılanmaktadır.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ Al-
tınordu İlçemiz Karacaömer mahallesinde yürütülen 
şap aşılaması çalışmalarına bizzat katılarak kampanya 
hakkında açıklamalarda bulundu. İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “Şap aşılaması ilkbahar dönemi ve sonbahar 
dönemi olmak üzere yılda iki defa uygulanmaktadır. İlk-
bahar şap aşılama kampanyasında hayvan varlığımızın 
yüzde 89.6’sı aşılanmış ve aşılama kampanyası başarılı 
bir şekilde tamamlanmıştır. Aşılama çalışmaları ile hay-
van sağlığının korunması amaçlanmakta aynı zamanda 
yapılan küpeleme çalışmaları ile hayvanlar küpelenerek 
kayıt altına alınmaktadır.”

Sonbahar şap aşılama kampanyasının ilimizde de-
vam ettiğini belirten İl Müdürümüz “Bugüne kadar 70 
binin üzerinde büyükbaş hayvanın aşılama işlemi ta-
mamlanmış olup İl/İlçe Müdürlüğümüzde görevli top-
lam 92 Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve 
Veteriner Sağlık Teknisyeni tarafından yaklaşık 40 araç 
ile bizzat işletmelere gidilerek işletmelerde hayvanlara 
aşı uygulamasına devam edilmektedir.” dedi.

İlimizde 35 bin civarında büyükbaş hayvan işletme-
si bulunduğunu belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; 
“Bu işletmeler aşılama çalışmaları kapsamında yılda en 
az 2 kere ziyaret edilerek hem işletmedeki hayvanlar 
aşılanmakta hem de hayvanlar sağlık taramasından ge-
çirilmektedir.” diyerek sözlerine son verdi.

SONBAHAR DÖNEMİ ŞAP 
AŞILAMA ÇALIŞMALARI 

DEVAM EDİYOR
 Su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve yasadışı su 

ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla,  Ta-
rım ve Orman Bakanlığımız,  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Ülke genelinde 19-25 
Ekim 2020 tarihleri arasında denizler, iç sular, karaya çıkış 
noktaları, balık halleri, nakil güzergâhları, işleme ve değer-
lendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve peraken-
de satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapılmıştır.

Denetim programı kapsamında bir açıklama yapan İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Denizlerimizde ve iç suları-
mızda su ürünleri kaynaklarımızı koruyarak sürdürülebilir 
balıkçılığı sağlamak, yasadışı su ürünleri avcılığında cay-
dırıcılığı artırmak amacıyla ilimiz genelinde eş zamanlı 
denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımız 
programı ve koordinasyonunda İl/İlçe Müdürlüklerimizde 
görevli su ürünleri kontrol görevlilerinin katılımıyla oluştu-
rulan ekiplerimizce, su ürünleri karaya çıkış noktalarında, 
denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, 
yol güzergahlarında, perakende satış yerlerinde ve balık ha-
linde toplam 70 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Düzenle-
nen bu eş zamanlı denetimler neticesinde avlanma yasak-
larına uymayan, yasak boydaki su ürünlerini satan 9 kişiye 
idari para cezası uygulanarak; 50 kg su ürününe (kalkan, 
mezgit, istavrit)  el konulmuştur. Ayrıca 5/1 Numaralı Tebliğ 
gereği, Ordu İli Ünye İlçesi Taşkana Burnu’ndan Gürcistan 
sınırına kadar olan karasularımızda her türlü trol avcılığı 
yasaklanmış olmasına rağmen, İl Müdürlüğümüze ait Su 
Ürünleri Kontrol Gemisi ile İlimiz deniz sahasında yapılan 
kontrollerde, denizde kullanıma hazır 1 (bir) adet trol takımı 
tespit edilerek el konulmuştur.”dedi

SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK 
EŞ ZAMANLI DENETİMLER 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, ilimizde tek tırnaklı hay-
vanların kimliklendirilmesi kapsamında Ünye ilçemizde 
gerçekleştirilen rahvan atlarının kimlilendirilmesi çalışma-
larına katılarak incelemelerde bulundu.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; 
“Tarım ve Orman Bakanlığımızca hayvan hastalıkları ile 
mücadele kapsamında aşılama ve hayvan hareketlerinin 
kontrol altına alınması çalışmalarına büyük önem veril-
mektedir. Bu önem doğrultusunda da hayvan hareketleri-
nin kontrol altına alınması ve hayvanların izlenebilirliğini 

sağlamak maksadı ile hayvanlar kimliklendirilerek ilgili 
sistemlerimize kayıt edilmektedir. Halihazırda ülkemizde-
ki tüm sığır cinsi hayvanlar ve koyun-keçi türü hayvanlar 
küpelenerek kayıt altına alınmış durumdadır” şeklinde ko-
nuştu.

“Bakanlığımızca 2020 yılı içerisinde ülkemiz genelin-
deki tüm tek tırnaklı(at, eşek, katır) hayvanların kimliklen-
dirilmesi çalışmaları başlatılmış ve yılsonuna kadar kim-
liklendirme işlemlerinin tamamlanması hedeflenmiştir” 
diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “Tek tırnaklı 
hayvanların kimliklendirilmesi amacı ile öncelikle kimlik-
lendirilecek hayvanlara RUAM hastalığı yönüyle test ya-
pılmakta ve test sonucu negatif olan hayvanların boyun 
bölgesinden deri altına çip yerleştirmek sureti ile kimlik-
lendirme yapılmaktadır. Hayvanın deri altına yerleştirilen 
çip sadece o hayvana özgü bir numara içermektedir. De-
dektör benzeri el terminali dediğimiz alet çipin yerleştiril-
diği kısma tutulduğunda hayvana ait numara el termina-
linin ekranına yansımakta ve ilgili veritabanına bu numara 
girildiğinde hayvana ait tüm bilgiler(sahibi, yaşı, ırkı, cin-
siyeti, hastalık durumu vb.) rahatlıkla görülebilmektedir. 
Bu numara üzerinden hayvan ve hayvana ait tüm bilgiler 
veritabanımıza kayıt edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Çip uygulaması yapılan bu hayvanlarımıza tek tırnaklı 
kimlik belgesinin düzenlendiğini belirten İl Müdürümüz; 
“Hayvan sahipleri bu hayvanlarını il içi hareketlerde söz 
konusu kimlik belgesi ile rahatlıkla hareket ettirebilecek-
lerdir. Fakat il dışına yapılacak olan hareketlerde İlçe Mü-
dürlüklerimize müracaat ederek veteriner sağlık raporu 
alınması gerekmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

İLİMİZDE TEK TIRNAKLI HAYVANLAR 
KİMLİKLENDİRİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Denizbank 
işbirliğiyle her yıl toprağın ve tarımın önemi konusun-
da sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışması dü-
zenlenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında 11. si düzenle-
nen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışması sonucunda 
sergilenmeye değer bulunan eserlerin sergi açılışı pandemi 
kurallarına uygun bir şekilde Altınordu İlçemizde bulunan 
Novada Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Vali 
Yardımcımız Ekrem BALLI, İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, İl 
Müdür Yardımcımız Ersin SOYDAN, şube müdürlerimiz ve 
vatandaşlarımız katıldı.

2009 yılından itibaren düzenlenen ve kamuoyunda yo-
ğun ilgi gören “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışması 
2019 yılında “Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Çalışanları”, “DenizBank Çalışanları” ve bu yılki ana 
teması “Su” olmak üzere toplam 6 kategoride gerçekleştiril-
miştir. 2019 yılında yarışmaya toplam 1.802 katılımcı 7.292 
eserle katılmıştır. Yarışma sonucunda 18 eser ödül alırken, 
120 eserde katolog ve sergileme için seçilmiştir.

11. “TARIM VE İNSAN” 
KONULU FOTOĞRAF 
YARIŞMASI ESERLERİ  
SANATSEVERLERLE 

BULUŞTU 


