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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMIRLI 
Covid-19 salgını tedbirleri dolayısıyla illerde 
gerçekleştirdiği tarım orman sektör toplantılarını 
ilk kez videokonferans yöntemiyle Antalya tarım 
orman sektör temsilcileri ile gerçekleştirdi.

Toplantıda yaptığı konuşmada geldiği ilk 
günden beri, ülkemizi karış karış gezerek, çiftçilerin 
problemlerini yerinde çözmek adına toplam 70 
ilde ve 200’ün üzerinde toplantı ve program 
gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan PAKDEMIRLI 
“Ancak şuan koronavirüsten sonra alınan 
tedbirlerden dolayı, il ziyaretlerimizi erteledik, ama 
çalışmalarımıza ara vermedik” diye konuştu.
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KÖŞE YAZISI

Gıda, insan hayatıyla özdeşleşmiş bir kavramdır. In-

san hayatı devam ettiği sürece gıdaya gereksinim devam 

edecek ve gıda sektörü stratejik bir sektör olmayı sür-

dürecektir. Çünkü insanın en temel ihtiyaçlarından olan 

beslenme ve sağlıklı yaşam sadece güvenli ve yeterli 

miktarda gıda ile mümkündür. Her insanın dil, din, ırk, 

cinsiyet ayrımı gözetmeksizin güvenli, yeterli ve sağlık-

lı gıdaya ulaşmaya hakkı vardır. Ülkemizde ve Dünyada 

görülen nüfus artışı yeterli miktarda güvenli gıda üreti-

minin sürekliliğini zorunlu kılmaktadır. Tüm bunlara bağ-

lı olarak gıdanın insan hayatı için vazgeçilmez oluşu gıda 

sektörünün önemini her geçen gün artırmasına neden 

olmaktadır. devamı 2’de

 ‘‘COVİD-19’LA TOP VE TÜFEKLE 

SAVAŞILMIYOR, İLAÇ İLE SAVAŞILIYOR, 

BAĞIŞIKLIK İLE SAVAŞILIYOR, GIDA İLE 

SAVAŞILIYOR’’

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

ORDU’DA GIDA 
İŞLETMELERİNE 

KORONAVİRÜS “COVİD-19” 
TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 

HİJYEN EĞİTİMLERİ 
VERİLİYOR

ÇİFTÇİLERE KORUNGA 
VE YONCA TOHUMU 

DAĞITILDI

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
PAKDEMIRLI’nin talimatlarıyla,  koronavirüs (Covid-19) sal-
gınının ülkemizde yayılmasının en aza indirilmesi amacıyla 
81 ilde başlatılan gıda işletmelerinde hijyen konusunda alı-
nacak önlemlere ilişkin bilgilendirme denetimleri ilimizde 
de aralıksız devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Il Tarım ve Orman Mü-

dürlüğümüz ortaklığında uygulanan “Yem Bitkileri Üretimi 

Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 13 Mart 2020 tarihinde 

Mesudiye ve Akkuş ilçelerindeki hayvan yetiştiricilerine 30 

bin kg korunga ve 6 bin 750 kg yonca tohumu dağıtıldı.

 “BAŞKANIMIZ ORDU’DA TARIMIN ŞEKLINI DEĞIŞTIRDI”

Başkan Güler ile birlikte Ordu’da tarıma bakışın değişti-

ğini ifade eden Ordu Il Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal 

YILMAZ, “Tarım sektörü oldukça stratejik öneme sahip bir 

sektördür. Insanlığın gıdaya olan gereksiniminin her geçen 

gün arttığı dikkate alındığında tarım da önemini her ge-

çen gün artırmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın 

Ordu’ya aday olmasıyla birlikte ilimiz tarımda üretime yö-

nelik çok önemli projeler uygulandı. Şimdi ise Büyükşehir 

Belediyemiz ile birlikte yeni bir projeyi daha hayata geçi-

riyoruz. 

COVID-19 ilk olarak 2019’un Aralık ayında Çin’in Hubey 
eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edildi. Çok kısa bir 
süre zarfında dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ülkemizde 
ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19 olgusu bildiril-
miştir. Koronavirüsler soğuk algınlığından Orta Doğu So-
lunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum 
Sendromu ( SARS- CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden 
olan büyük bir virüs ailesidir. Koronavirüsler hayvanlarda 
görülen virüs olup bazılarının insanları da etkilediği bilin-
mektedir. Insanlara bulaştıktan sonra insandan insana da 
taşınabilmektedir. 

Virüs kaynağı hayvanlar olsa da COVID-19 şu anda 
kişiden kişiye bulaşmaktadır. Virüs insanların hapşırırken, 
öksürürken veya nefes verirken saçtığı damlacıkların so-
lunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kir-
lenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan 
yüz, göz, burun ve ağza götürülmesi ile de bulaşmaktadır. 
Virüse maruz kalma ile semptomların ortaya çıkması için 
geçen süre beş altı gün olduğu tahmin edilmektedir, ancak 
bu süre ondört güne kadar çıkabilmektedir.

Hastalıktan korunmak için başlıca önlemler;

-Mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkılmamalıdır.

-El temizliğine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye 
boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Sabun ve suyun ol-
madığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve göze temas ettirilme-
melidir.

-Kıyafetlerimizi 60-90 derece sıcaklıklarda deterjanla 
yıkamalıyız.

-Ortak kullanılan nesne ve kapı kolu, lavabolar gibi yü-
zeyler dezenfekte edilmeli. Havlu gibi kişisel eşyalar ortak 
kullanılmamalıdır.

-Mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli eğer girmek 
zorunda kalınırsa sosyal mesafe korunmalı, ağız ve burun 
tıbbi maske ile kapatılmalıdır.

-Seyahat sonrası ilk 14 günü evimizde geçirmeliyiz.

-Koronavirüs taşıdığınızdan şüpheleniyorsanız önce-
likle 184 koronavirüs danışma hattını aramalıyız. Hastane 
ve acil servislere önerilmedikçe başvurulmamalıdır.

-Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kul-
lanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kıs-
mını kullanılmalıdır.

-Soğuk algınlığı belirtisi gösteren öksüren yada hapşı-
ran kişilerle aramızda en az 3-4 adım, ortalama 1 metre 
mesafe konulmalıdır. Çünkü virüs damlacık yoluyla bula-
şığı için, eğer hasta olan kişiye çok yakınsanız COVID-19 
virüsü nefes yoluyla size bulaşabilir. 

-Bulunduğumuz ortamlar sık sık havalandırılmalıdır..

-Bol sıvı tüketilmeli, dengeli beslenmeli, uyku düzenine 
dikkat edilmelidir.

-Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda 
hemen tıbbi maske takıp en kısa sürede en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. 

Virüse maruz kalmış kişilerde belirtisiz olgular olabile-
ceği bildirilmekle birlikte; kuru öksürük, yüksek ateş, boğaz 
ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk, baş ağrısı, nezle ve ishal 
belirtilerine rastlanılmaktadır. COVID-19’dan en çok etkile-
nen kişiler; ileri yaşta ve astım, diyabet, kalp hastalığı, hi-
pertansiyon, kanser ve kronik solunum yolu hastalığı olan 
kişilerdir. Hastalık bu kişilerde ağır seyretmektedir. Çocuk-
larda nadir ve hafif görülmektedir. Hastalığa özgü bir ilaç 
bulunmamaktadır. Hastanın genel durumuna göre destek 
tedavisi uygulanmaktadır.

devamı 4’de

PANDEMİ
(COVİD-19)
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KÖŞE YAZISI

Geçtiğimiz aylarda ilk defa Çin’de görülen ve sonraki günlerde Ülke-
mizde dâhil olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü 
sağlıklı ve yeterli miktarda gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğunu tek-
rar gözler önüne sermiştir.  Özellikle bu salgının tüm ülkeleri sağlık, ekono-
mik ve sosyal açıdan çok büyük oranda olumsuz etkilediği görülmektedir. 
Aynı zamanda tarımın gıda ihtiyacını karşılama noktasında alternatifsiz 
oluşu tarımsal üretimin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Ülkemi-
zin tarımsal üretim noktasında kendi kendine yeter bir konumda olması 
bizleri bu konuda rahatlatmaktadır. Özellikle Bakanlığımızın üreticilerimi-
ze verdiği destekler neticesinde üretimimiz her geçen gün artmaktadır. 
Içinde bulunduğumuz şu süreç içerisinde Bakanlığımız tarafından yazlık 
ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve ekilebilir 
tüm arazilerin üretime kazandırılması amacıyla yeni bir proje olan “Bitkisel 
Üretimin Geliştirilmesi” projesi hayata geçirilmiş ve bu proje kapsamında 
belirlenen 21 ilde üreticilerimize % 75 hibeli tohum dağıtımı gerçekleştiril-
miştir. Ilimizde de buna paralel olarak gerek Bakanlığımızın verdiği destek-
ler ile gerekse yerel kaynaklarla üretimi artırmaya yönelik uyguladığımız 
projelerimize devam ediyoruz. Şuan sahada ana ürünümüz fındıkta verim 
ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından devam 
ederken bir yandan da hayvan sağlığını korumak adına aşılama çalışma-
larını sürdürüyoruz. Bunun yanında bitkisel üretimde kivi, çilek, sebze ve 
yem bitkisi üretimini artırmaya yönelik yeni projeler uyguluyor, hayvan-
cılıkta ise et, süt, yumurta, bal vs. hayvansal ürünlerin üretimini artırmaya 
çalışıyoruz. Üreticilerimiz şuan içerisinden geçtiğimiz zor zamanlarda bile 
üretime devam ederek bizlerin yeterli gıdaya ulaşması için gece gündüz 
çalışıyor. 

Üretimin devam etmesi adına yapılan çalışmaların yanında tüketicile-
rimizin güvenli 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 denetimlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Çünkü 
bizler biliyoruz ki gıda güvenliği gıda zincirinin her basamağında yapılan 
etkin kontroller ile sağlanabilir. Şuan içerisinde bulunduğumuz Covid-19 
salgını nedeniyle daha da önem kazanan gıda güvenliğini sağlamak ama-
cıyla denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Ancak şunu da belirtmek isterim 
ki gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için tüketicilerinde bilinçli ol-
maları önemlidir. Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi tüketici-
lerinde denetimlere katkı sağlamaları ile mümkündür. Çünkü tüketicinin 
her hangi bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebil-
mesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara müracaat etme hakkını 
içeren şikâyet hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle; gıda zehirlenmesine ma-
ruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketi-
ciler de “174 Alo Gıda Hattı”nı arayarak ihbarda bulunabilmektedir. Bunun 
yanında Bakanlığımız geçtiğimiz günlerde bir adım daha atarak whatsApp 
gıda ihbar hattını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Tüketicilerimiz 
şüpheli gördükleri her durumda 0501 174 0 174 WhatsApp gıda ihbar nu-
marası üzerinden bizlere ulaşabilmektedir. 

 Gıdanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığı şu günlerde üzerinde durul-
ması gereken şahsen benimde çok önemsediğim bir diğer konuda gıda 
israfının önlenmesidir. Günümüzde dünya genelinde herkese yetecek 
kadar gıda üretilmesine rağmen, her gün açlık ve bağlantılı sebeplerle 
binlerce kişi hayatını kaybetmektedir. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri 
açlıkla savaşırken, gün geçtikçe bir çığ gibi büyüyen gıda israfını önlemek 
amacıyla hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Gıdanın daha da önem 
kazandığı şu günlerde gıdalarımızı israf etmemeli ve kendimiz bu konu-
da planlama yaparak hareket etmeliyiz. Şuan tüm dünyanın içinde bu-
lunduğu Covid-19 salgınını ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde en 
kısa sürede atlatacağımıza inanıyor, devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen 
uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Herkese sağlıklı günler diliyorum.

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

MART - NİSAN
FINDIK: Azotlu gübrelerin tavsiye edilen miktarının yarısı bu ay içinde kullanılır. 
Tomurcuklar patlamadan önce olmak şartıyla virgül kabuklubiti mücadelesi yapılabilir. 
Tomurcuklar patlamaya başlarken bakteriyel yanıklık hastalığına karşı ilaçlama yapılabilir. 
Ay sonuna doğru fındık galsineğine karşı ilaçlama (ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci 
ilaçlama yapılmalı ) ve fındık yaprakdelenine karşı ilaçlama yapılabilir. Bu ayda hava sıcaklığı 
18-20 OC’ye ulaştığında bahçelerde yeni dalkıran galerileri tespit edilirse bu zararlıya karşı 
bir ilaçlama yapılmalıdır.

Nisan ayında Mart ayı sonlarında yapılmamışsa fındık galsineğine karşı (ilk ilaçlamadan 
20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalı )fındık yaprakdelenine ve dalkırana karşı Ilaçlama 
yapılabilir. Ay sonuna doğru fındık kozalak akarlarına karşı ilaçlama yapılabilir. yabancı ot 
mücadelesine başlanabilir. Külleme hastalığı ile mücadeleye başlanabilir. Ihtiyaç halinde 
15-20 günde bir ilaçlama tekrarlanır.

KİVİ: Kivi bahçelerinde yeni fidan dikimi yapılır. Azotlu gübreler bu dönemde verilmelidir. 
Çatı sistemi (T sistemi vs.) kurulur.

SERACILIK: Seralarda ilkbahar sezonu için toprak hazırlığı yapılır. Toprakta hastalık ve 
zararlı görüldüğü takdirde toprak ilaçlanır. Mart ayı başlarında tohum ekimi yapılır. Fideler 
5-6 yaprağa ulaştığında seralardaki yerlerine dikilir. Danaburnu ve kök çürüklüğüne karşı 
ilaçlı mücadele uygulanır.  

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ: Sığırlarda şap, LSD ve şarbon hastalıkları ile mücadele  amacıyla 
aşılamalar gerçekleştirilir. Kıl kurduna karşı parazit ilacı verilir. Ahırların dezenfeksiyonuna 
dikkat edilir. Yem rasyonlarına vitamin ve mineral yönünden takviye yapılır. Yem 
değişiklikleri hayvanlarda bağırsak bozukluklarına neden olduğundan hayvanlar meraya 
tedricen çıkarılmalıdır.

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Koyunlarda rasyonel bakım ve beslemeye dikkat edilir. 
Ilkbaharda taze çayırlardan zehirlenmeleri önlemek için Enteretoksemi aşısı yaptırılmalıdır.

ARICILIK: Arıların kontrolleri yapılır. Ilkbahar şuruplaması uygulanır. Varroa hastalığına 
karşı da ilaçlı mücadele uygulanır. Ayrıca, kovanlarda yavru çürüklüğü ve ishallere karşı da 
tedbirler alınır. 

MAYIS - HAZİRAN
FINDIK:  Meyveler mercimek iriliğini (3-4 mm) alınca fındık kurduna karşı (bahçede fındık 
yeşil kokarcası da varsa her iki zararlıya karşı etkili ilaçlar kullanılmalı) ilaçlama yapılabilir. 
Yabancı ot mücadelesine başlanabilir. Bu ayın ortasından itibaren önerilen azotlu gübrenin 
ikinci yarısı kullanılabilir. Kök sürgünü (ışkın) temizliği yapılabilir. Fındık teke böceğine karşı 
mücadele zamanı da bu aydır. 

Haziran ayında azotlu gübrenin ikinci yarısının kullanılmasına ayın ilk döneminde devam 
edilebilir. Amerikan beyaz kelebeğine karşı mücadele yapılabilir. Ay sonunda fındık 
koşnillerine karşı ilaçlama yapılabilir. Dalkıran mücadelesi için bahçelere kitlesel tuzaklar 
asılmalı, haftalık tuzak kontrolleri yapılarak tuzaklardaki çekiciler yenilenmelidir. Yakalanan 
ergin sayısında ani bir yükseliş görüldüğünde bir ilaçlama yapılmalı (bu dönem yaklaşık 
haziran sonu temmuz başına denk gelir),  ilacın etki süresine bağlı olarak ikinci ilaçlama  
gerekebilir. Yabancı ot mücadelesi yapılabilir.

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

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

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

SIĞIR VE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Yaylalara çıkmadan önce sığır ve koyunlarda iç ve 
dış parazitlere uygun ilaçlama yapılır. Doğumların başlaması nedeniyle ahırlarda temiz, 
bol altlıklı doğum bölümleri ile sıcak, havadar, temiz buzağı bölümleri hazırlanmalıdır. 
Buzağılara doğumdan hemen sonra başlamak üzere üç gün ağız sütü içirilmeli, buzağılarda 
görülebilecek ishal ve zatürre hastalıkları ile ineklerde görülebilecek doğum felci ve mastitis 
hastalıklarına karşı tedbirleri alınmalıdır. Kuzulara parazit mücadelesi dışında mineral 
madde ve vitamin takviyesi yapılmalı ve erken kuzu kesimlerinden kaçınılmalıdır. Ahır ve 
barınaklar temizlenir ve dezenfektan maddelerle ilaçlanır. Bakımı yapılarak hayvanlar için 
sağlıklı bir ortam haline getirilir. 
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Işimizde veya gündelik yaşantımızda meydana gelebi-
lecek muhtemel bir yangın durumunda yapılması gereken-
ler konusunda bilgi ve eğitim düzeyini yükselterek, ortaya 
çıkacak zararı en aza indirmek amacıyla tüm personelimi-
zin katılımıyla birlikte 24 Şubat 2020 tarihinde teorik ve uy-
gulamalı yangın söndürme eğitimi düzenlenmiştir.

Il Müdürlüğümüz konferans salonunda Ordu Büyükşe-

hir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Eğitim ve Ön-

leme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde 

yangınların çıkış nedenleri, olası bir yangında ne yapılması 

gerektiği, yangından korunma ve söndürme konuları anla-

tılmıştır. 

Daha sonra Il Müdürlüğümüz bahçesinde kontrollü 

yangın söndürme tatbikatı yapılmıştır. Personelin, yangın-

lara müdahaleye karşı deneyim kazanmasının amaçlandı-

ğı tatbikatta, yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının 

özellikleri ve nasıl kullanılması gerektiği, yangına müdahale 

sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı alınması 

gereken tedbirler ile yangın esnasında ve sonrasında dikkat 

edilmesi gereken hususlar Uzman eğiticiler tarafından uy-

gulamalı olarak gösterilmiştir.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNE YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ VERİLDİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİ VE DENETLEMEDE 
BİR DİZİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Tohumlukları yetiştiren ve satan 
gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendiril-
mesinde düzenleme yapıldı.

Fide üreticileri, çiftçi kayıt sistemi 
ile birlikte, örtü altı kayıt sistemine veya 
tarımsal üretim kayıt sistemine de kayıt 
olabilecek.

Fide üreticileri, yapay ışıklandırma 
ve iklim kontrolü sağlanmış kapalı alan-
larda sera sistemli üretim yapabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının To-
humculuk Sektöründe Yetkilendirme ve 
Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, tohumlukları yetiştiren 
ve satan gerçek veya tüzel kişilerin yet-
kilendirilmesine ilişkin esasları düzenli-
yor.

Buna göre, değişiklikle yetkilen-
dirmeye yönelik başvurular sırasında 
yaşanan belirsizliğin önüne geçmek 
amacıyla müracaatların nereye yapıla-
cağı belirlendi. Birden fazla ilde üretim 

yapan tohum yetiştiricilerine verilen 
tohum yetiştirici belgelerinin, yetiştiri-
cinin çiftçi kayıt sistemi kaydının bulun-
duğu Il Müdürlüğünce düzenlenmesi 
kararlaştırıldı. Tohum işleyici belgeleri 
ise tohum işleme tesisinin bulunduğu Il 
Müdürlüklerince verilecek.

Fide üreticilerinin, çiftçi kayıt sis-
temi ile birlikte tarım bilgi sisteminde 
yer alan örtü altı kayıt sistemine veya 
tarımsal üretim kayıt sistemine de kayıt 
olabilmeleri için düzenleme yapıldı.

Fide üreticisinin sahip olması gere-
ken donanımlarda da değişikliğe gidildi. 
Gelişen teknoloji koşulları gözetilerek 
fide üreticilerinin, yapay ışıklandırma ve 
iklim kontrolü sağlanmış kapalı alanlar-
da sera sistemiyle fide üretimi yapmala-
rına imkân sağlandı.

Düşük ve orta kapasitede üretim ya-
pan fide üreticileri, kayıtlı ve kontrollü 
üretim kapsamında yer alabilmeleri ve 
üretime katılabilmeleri için “kombine 
tohum atma makinesi” yerine üretici-
lerce temin kolaylığı olan “tohum atma 

makinesi” kullanabilecek.

Orman mühendisi olan süs bitkisi 
üreticilerine süs bitkisi üretici belgesi 
düzenlenecek ve orman mühendisle-
rinin de süs bitkisi üretici işletmelerin-
de teknik personel olarak çalışmaları 
mümkün olacak.

Doku kültürü ile tohumluk üretici 
belgeleri de resmi olarak kayıtlı olunan 
Il Müdürlüğü tarafından verilecek.

Yetki belgesi veya yetkilendirilmiş 
tohumculuk kuruluşu belgesi düzen-
lenmesi sırasında ortaya çıkabilecek de-
ğişiklikler kapsamında, başvuru sahiple-
rinin izlemesi gereken yol da yeniden 
düzenlendi.

Denetim ve idari yaptırımlar konu-
sundaki hükümlere göre yerinde ve en 
hızlı şekilde denetim yapılabilmesi ile 
yetki belgesi düzenlenebilmesi için uy-
gun şartları taşıyan Ilçe Müdürlüklerine 
yetki devri yapılabilecek.

Ordu ilinde örtüaltı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla uzun yıllardan beri çalışma-

lar yapılmakta olup, bu çalışmalar artarak devam etmektedir. Ilimizde örtüaltı yetiştirici-

liğini teşvik ederek üretim desenini daha da zenginleştirmek ve birim alandan kaliteli ve 

yüksek verim almak amacıyla Il Müdürlüğümüz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 

DOKAP Bölge Idaresi Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen projelerle, hibe destekli sera kurula-

rak örtüaltı üretimine başlayan üreticilerimize yönelik eğitimler düzenlenmiştir.

18.02.2020 tarihinde Ünye Ilçemizde ve 20.02.2020 tarihinde Altınorduverilen eğitim-

lere 53 üreticimiz katılmıştır. Eğitimde Müdürlüğümüz teknik personellerince örtüaltı üre-

timi, hastalık ve zararlılar konularında bilgi verilmiştir. Üretici ve tüketici açısından düşünül-

düğü takdirde örtüaltı yetiştiriciliği Ordu ili için hem fırsat hem de ihtiyaçtır.

Üreticilerimize ürünlerinin bereketli kazançlarının bol olmasını dileriz.

ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ 
VERİLDİ

WHATSAPP GIDA İHBAR HATTI 
VATANDAŞIMIZIN HİZMETİNDE

Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla, yıl boyunca denetimlerde bulunan ve vatanda-

şımızın sağlığı için hassaslıkla çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir adım daha geldi. 

Alo 174 Gıda Ihbar Hattı’ndan sonra Whatsapp Gıda Ihbar Hattı da devreye girdi. 

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMIRLI, Halk sağlığı ve güvenliği noktasın-

da vatandaşlarımızdan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, 

Alo 174 Gıda Ihbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp Ihbar Hattının vatandaşları-

mızın hizmetinde olduğunu belirtti.  

Bakan PAKDEMIRLI; “Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, Gıdada taklit 

ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Herhangi bir du-

rumda soru işareti duyduğunuz bir konu olursa, mutlaka ALO 174 üzerinden ve bugün 

itibariyle devreye giren 0501 174 0 174 Whatsapp Gıda Ihbar Numarası üzerinden mesajla 

bize ulaşın” dedi.

ÇİFTÇİLERE KORUNGA 
VE YONCA TOHUMU 

DAĞITILDI
“Yem Bitkileri Üretimi Yaygınlaştırma Projesi” kapsamın-

da Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde üreticilerimize toplam 30 bin 
kg korunga ve 6 bin 750 kg yonca tohumu dağıtımı gerçek-
leştiriyoruz. Bu tohumlar kullanılarak yaklaşık 4 bin dekar yeni 
yem bitkileri üretim alanı oluşturulmuş olacaktır s. Tarımın 
bu stratejik önemini bilen, ‘Insanlar doğduğu yerde doyacak’ 
diyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tarıma her alanda 
destek olan Sayın Valimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 “TARIM İÇİN 3 MİLYON TL’LİK HARCAMA YAPTIK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ta-
rım ve hayvancılığı geliştirmede önemli adımlar attığına dikkat 
çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiği günden bu yana kol-
ları sıvayarak tarım ve hayvancılığı destekleme noktasında ne 
gerekiyorsa yaptı. Büyükşehir bünyesinde Tarım Dairesi Baş-
kanlığı oluşturuldu. Bu başkanlık maharetinde Il Tarım ve Or-
man Müdürlüğümüzle birlikte 4 bin kaz ve 300 damızlık koyun 
dağıtımı gerçekleştirdik. Tarım için şu ana kadar 3 milyon TL’lik 
bir harcama yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edece-
ğiz. Sayın Bakanımız bu konuyu çok önemsiyor” dedi.

Mesudiye Belediye Başkanı Isa Gül ve Ilçe Kaymakamı Ali 
Cemal Altınöz de geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçe-
de, bu alana yönelik yapılan yatırımların kendilerini memnun 
ettiğini belirterek emek veren herkese teşekkür etti.
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Bizden Haberler

başsağlığı
 Altınordu İlçe Müdürlüğümüzde Mühendis 
olarak görev yapan Berrin POYRAZ’ın babası vefat 
etmiştir. 

 Merhuma Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube 
Müdürlüğümüzde Mühendis olarak görev yapan 
Remzi BAYRİ’nin ablası vefat etmiştir.

 Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz. 

 Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube 
Müdürlüğümüzde Tekniker olarak görev yapan 
Leyla SALUR’un babası vefat etmiştir.

 Merhuma Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 
Müdürlüğnde Tekniker olarak görev yapan Huriye 
GÖRNAZ’ın kayınvalidesi vefat etmiştir.

 Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz. 

Çayır ve mera vejetasyonları genellikle çok yıllık bitki-
lerden oluşmakta ekolojik koşulların elverdiği ölçüde ge-
lişme göstermektedirler. Bu vejetasyonlarda yer alan bitki 
örtüleri çok geniş alanları kaplamaktadır. Nitelikleri itiba-
riyle sağladığı faydalar da oldukça çoktur.  Çayır ve mera-
lar, milyonlarca insanın geçimini sağladığı iktisadi ve sos-
yal yönden önemli alanlardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki 
meraya dayalı hayvan yetiştiriciliği insanlara gıda, gübre 
ve yakıt gibi muhtemelen sermaye birikimi sağlamakta-
dır. Ancak meraların temel görevi hayvanlara kaba yem 
temin etmektir. Çayır ve meralar dünyanın birçok yerinde 
geleneksel hayvancılığın yem kaynağıdır. Dünyadaki hay-
vanların kaba yem ihtiyacının yaklaşık % 75’i bu alanlardan 
temin edilmektedir. Özellikle hayvanların bilhassa küçük-
baş hayvanların yaz döneminde ihtiyaç duydukları yemin 
tamamına yakını meralardan sağlanır. Çayırlar ise biçile-
rek değerlendirildiğinde yem bitkileri gibi hayvanların kış 
yemi ihtiyacına cevap vermektedir. Dünya gıda üretiminin 
yüzde 16’sı çayır ve meralardan sağlanır. Hayvanların gün-
lük tükettikleri yemin % 70-90’ı kaba yemdir. Hayvancılıkta 
genel olarak üretim maliyetinin ortalama % 70’ini yem gi-
derleri oluşturmaktadır. 

Hayvanlardan istenilen düzeyde verimin alınabilmesi, 
onların kaba ve kesif yemle rasyonel beslenmelerine bağlı-
dır. Hayvansal üretimle ilgili yapılan her değerlendirmede, 
hayvan sayısının yüksek olmasına rağmen üretimin dü-
şük olmasının ana sebebi olarak kaba yem açığı gösterilir. 
Tarla ve bahçe bitkilerinin sap, saman, kavuz  ve yaprak 
gibi aksamları hayvan beslemede kullanılmaktadır. Bu bit-
ki aksamlarının, yem değerlerinin düşük olması nedeniyle 
hayvan beslemedeki önemi azdır. Çayır ve meralar kaba 
yemlerin en ucuz ve en kolay temin edildiği kaynaklardır. 
Hayvancılık ise bir ülke tarımının sigortasıdır. Bu sigorta-
nın garantisi kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasıdır. 
Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesinde en önemli sıkın-
tılardan birisi; kaliteli, ucuz ve bol kaba yemin düzenli ola-
rak karşılanamaması ve yeterli miktarda üretilememesidir. 
Bu sorunun çözümünde meralarımızı korumanın ve doğ-
ru yönetmenin payı büyüktür. Doğru yönetimde temel 
unsur mera ıslah çalışmalarıdır.  Mera ıslah çalışmalarında 
en etkili yöntemler ise yakma, yabancı bitkilerle mücade-
le, tohumlama ve gübreleme faaliyetleridir.

Ilimiz tarım arazilerinin toprak ve topoğrafik yapısı tar-
la tarımına uygun olmadığından yem bitkileri ekimi yete-
rince yapılamamakta, hayvanların kaba yem ihtiyacı mera, 
yaylak, kışlak, otlak ve çayır alanları kullanılarak giderilme-
ye çalışılmaktadır. Bu durum yaylak alanlarımızın otlatma 
kapasitesinin üzerinde hayvan otlatılarak zarar görmesine, 
bitki örtüsünde verim ve kalitenin düşmesine neden ol-
maktadır.

Çayır ve Meraların Önemi
1-Hayvanların Kaliteli Kaba Yem İhtiyacının Karşı-

lanması Yönünden Önemi: Mera, yaylak ve kışlak alanları 
ile umuma ait çayır ve otlak alanları, hayvanların kaliteli 
kaba yem ihtiyacının en ucuz ve en az masrafla karşılandı-
ğı temel yem kaynaklarıdır. Dünyada çiftlik hayvanlarının 
yem ihtiyacının yaklaşık %70’i bu alanlardan temin edilir. 
Hayvanların günlük tükettikleri yemin %70-90’ı kaba yem-
dir. Koyun ve keçilerde bu oran % 90 seviyesine erişmek-
tedir. 

Ilimizde yaklaşık orta sınıf 500.000 dekar mera ve yay-
lak varlığı mevcuttur. Dekara kuru ot verimleri ortalama 
67,5 kg dır. Toplam alanlardan elde edilen kuru ot verimi 
ise 33.750.000 kg dır. Serbest piyasa şatlarında kuru ot fi-
yatının ortalama 1 TL olduğu düşünüldüğünde, mera ve 
yaylak alanlarının ilimiz hayvancılığına olan yıllık katkısı-
nın 33.750.000 TL olduğu görülmektedir. Ilimiz çiftçile-
rinin her yıl yaylalardan hayvan otlatmak suretiyle aldığı 
bu katkının göz ardı edilmemesi, hayvancılık açısından 
önemsenmesi gerekmektedir.

2-Oksijen Üretimi ve Karbondioksit Tüketimi Yö-
nünden Önemi: Mera bitkilerinin fotosentez olayında,  
güneş enerjisi ürün içerisinde kimyasal enerji olarak de-
polamaktadır. Bitkiler çevreyi kirleten ve özellikle son yıl-
larda sera etkisi ile küresel ısınmaya yol açan karbondiok-
siti tüketerek ortama oksijen vermektedirler.

3-Tür Çeşitliliği (Biyolojik Zenginlik) Yönünden 
Önemi: Türkiye’nin bitki varlığının yaklaşık 9500 türe çı-
kabildiği ve bunun 3500’ünün yöreye özgü olduğu, bitki 
varlığının önemli bir bölümünün otsu türlerden oluştuğu 
ve bunların çoğunluğunun çayır, mera ve yaylak bitkileri 
içerisinde bulunduğu bilinmektedir.

4-Havzalarda Su Depolama Yönünden Önemi: Mera 
ve yaylaklar, havza su verimliliği, su temizliği ve akış debi-
lerinin kararlılığı açısından önemli düzenleyicilerdir. 

5- Tatlı Su Yetiştiriciliği Açısından Önemi: Mera bitki 
örtüsü çok yönlü sağladığı olumlu etkileri nedeniyle, tatlı 
su kaynaklarının temiz kalmasını sağlayarak yetiştiricilik 
açısından önemli görevler üstlenmektedir.

6-Yaban Hayatı ve Turizm Bakımından Önemi: 
Mera, yaylak ve kışlaklar yaban hayvanlarının yaşam alan-
ları içerisinde önemli bir yer tutmakta olup, doğa turizmi 
açısından tercih edilen alanlardır.

7-Arıcılık Yönünden Önemi: Zengin bitki türlerine sa-
hip olan mera ve yaylak alanları, balözü ve çiçek tozları 
üreterek arıların gıda teminine yardımcı olmaktadır. Arılar 
ise bu faaliyetleri sırasında mera bitkilerinin döllenmeleri-
ne yardımcı olmakta, mera bitkilerinin devamlılıklarını ve 
yayılmalarını sağlamaktadırlar.

8-Gen Kaynağı Yönünden Önemi: Meralar üretimi 
yapılan bir çok bitki türünün gen kaynağıdırlar. Özellikle 
ıslah çalışmalarında bu kaynaklardan yararlanılarak çevre 
faktörlerine dayanıklı, nitelikli ve verimli çeşitlerin gelişti-
rilmesi mümkün olabilmektedir. 

9-Hayvan Sağlığı Yönünden Önemi: Çayır ve mera 
yemleri lezzet, kalite ve sağlık bakımından diğer kaba 
yemlerden daha üstün niteliklidirler. Damızlık hayvan 
yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahiptirler. Meralarda ot-
layan hayvanların rahat hareket edebilmeleri, bol güneş 
ışığı ve temiz hava almaları, dengeli ortam sıcaklığından 
yararlanmaları nedeniyle sağlıklı ve canlı bir yapıya sahip 
olmaktadırlar. 

10-Çayır ve Mera Bitkileri Toprağın verimlilik kaynağı-
dırlar. Toprağa bıraktıkları bitki ve kök bakiyeleri nedeniyle 
toprağın verimliliğini artırırlar.

11-Toprak Muhafaza Yönünden Önemi: Çayır ve 
Mera bitkileri; yağan yağış sularının yüzey akışına geç-
mesini engelleyerek sel ve taşkın oluşmasına, toprağın 
yağmur sularıyla taşınmasına, baraj ve göletlerin mil ve 
silt gibi yapılarla dolmasına, su kaynaklarının bulanmasına 
ve toprağın bulunduğu yerden taşınmasına engel olarak 
erozyonu önlemede çok önemli görev gerçekleştirmekte-
dirler. Gölet ve barajların daha verimli çalışmasına imkan 
sağlamaktadır. 

12-Görünüm ve Mesire Yeri Bakımından Önemi: 
Mera, yaylak ve kışlaklar zengin bitki örtüsü ve renk zen-
ginliği ile ortama incelik kazandırmakta, dinlendirici ve 
huzur sağlayıcı etkileri nedeniyle gezi ve spor amaçlı faa-
liyetlerde insanlar tarafından tercih edilmektedirler.

Ilimizde hayvancılığın geliştirilmesi, sürdürülebilir ve 
rekabetçi hayvancılık projelerinin hayata geçirilebilmesi 
için mera, yaylak, kışlak, otlak ve çayır alanlarımızın ko-
runması, aşırı otlatmaya maruz bırakılmaması, işgallerin 
ve amaç dışı kullanımların engellenmesi, verim ve kali-
tesinin artırılması, ilimiz ekonomisi ve geleceği açısından 
büyük önem taşımaktadır. 

ÇAYIR VE MERALARIN, YAŞAM VE ÇEVRE ÜZERİNE 
ETKİLERİ Recai GÜNDÜZ / Şube Müdürü
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KORONAVİRÜS “COVİD-19” 
TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 

HİJYEN EĞİTİMLERİ 
VERİLİYOR

Il Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; “Ba-

kanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMIRLI’nin talimatıyla ülke-

mizde Koronavirüs (Covid-19) hastalığının yayılmasının 

önüne geçilebilmesi amacıyla 81 ilde gıda işletmelerinde 

alınacak teknik ve hijyenik önlemlere ilişkin bilgilendirme 

denetimleri başlatılmıştır. Bu kapsamda ilimiz genelinde de 

Il/Ilçe Müdürlüğümüzde görevli gıda kontrol ekiplerimiz 

tarafından bilgilendirme denetimlerimiz süratle devam et-

mektedir” dedi. 

Denetim seferberliğinin yanında şuan eğitim seferberli-

ğinin başlatıldığının altını çizen Il Müdürümüz; “Ekiplerimiz 

tarafından ilimiz genelinde zaten denetimler yoğun şekilde 

yapılmaktaydı. Ancak şuan Koronavirüs (Covid-19) tedbir-

leri kapsamında gıda işletmelerimizi hem denetliyor hem 

hijyen konusunda bilgilendiriyoruz. Hijyen her zaman çok 

önemli ancak şuan bu virüsün yayılmasını önlemek açısın-

dan daha da ön plana çıkmış durumda. Ekiplerimiz özellikle 

gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında 

virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla hijyen kural-

larına uyulup uyulmadığına, kişisel hijyene dikkat edilip 

edilmediğine büyük önem veriyorlar ve neler yapılması ge-

rektiği konusunda çalışanları bilgilendiriyorlar” ifadelerini 

kullandı.

 Gıda ürünleriyle olabildiğince en az düzeyde temas 

edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulanan Il Müdü-

rümüz; “Belirlenen hijyen kurallarına maksimum düzeyde 

uyulması halinde süreç daha rahat atlatılacaktır. Bu nokta-

da vatandaşlarımızdan da beklentilerimiz var tabi. Özellikle 

işletmelere girdiklerinde sadece aldıkları ürünlere temas 

etmelerini başka ürünlere dokunmamalarını, zorunlu ol-

madıkça da evlerinden çıkmamalarını hastalığın yayılma-

sını önlemek adına vatandaşlarımızdan istiyoruz” diyerek 

sözlerini noktaladı.
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Toprağın korunması, geliştirilmesi ve tarım arazileri-
nin sınıflandırılması amacı ile 19.07.2005 tarihli Resmi Ga-
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda, 15.05.2014 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan 6537 sayılı Kanun ile geniş 
çaplı değişiklikler yapılarak, asgari tarımsal arazi ve yeter 
gelirli tarımsal arazi büyüklükleri belirlenmiştir. Ayrıca ta-
rım arazilerinde satış ve miras yoluyla devir işlemlerinin 
nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tarımındaki 
önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen 
mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım ara-
zileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılmıştır. 
Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin korunması, geliştirilme-
si ve kullanımı ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabilir.

Kanunda;

Asgari Tarımsal Arazi Büyüklüğü: Üretim faaliyet ve 
girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, 
bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu 
tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edile-
meyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel 
büyüklüğü şeklinde ifade edilmiştir. Asgari tarımsal arazi 
büyüklüğü dikili tarım arazileri (fındık bahçesi) için 5 de-
kar olarak belirlenmiştir. Tarım arazileri Bakanlıkça belir-
lenen bu büyüklüklerin altında hisselendirilemez, Hazine 
taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve 
paydaş sayısı artırılamaz. 

Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğü: Il ve Ilçelerin 
yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkla-
rı göz önünde bulundurularak ilgili Kanunla açıklanmış 
olup, bütün ilçelerimiz için yeter gelirli tarımsal arazi bü-
yüklüğü dikili tarım arazilerinde (fındık bahçesi) 10 dekar 
olarak belirlenmiştir. Tarım arazilerinin, belirlenen yeter 
gelirli tarımsal arazi büyüklükleri altında ifraz edilemeye-
ceği (bölünemeyeceği) belirtilmiştir.  

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplan-
masında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekono-
mik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri bir-
likte değerlendirilir. 

Peki nedir? Ekonomik Bütünlük : Mülkiyeti aynı kişiye 
ait birden fazla tarımsal arazinin tarımsal üretim faaliye-
tine ekonomik bir değer katacak şekilde birbirine bağımlı 
arazileri ifade etmektedir. Örnekle açıklayacak olursak; 

1-Aynı kişiye ait sınırdaş olmayan tarım arazilerinin 
aralarındaki mesafe 10 km’den az ve 

Örtü altı tarım arazilerinde 1 dekar

Dikili tarım arazilerinde 5 dekar 

Sulu ve kuru tarım arazilerinde 10 dekar ve üzerinde 
ise bu araziler arasında ekonomik bütünlük bulunduğu 
kabul edilir. 

A ve B parselleri 5 dekar ve üzerinde olduğundan ve 
aralarındaki mesafe 9 km. olduğundan bu parseller ara-
sında Ekonomik Bütünlük vardır. Bu nedenle A ve B par-
selleri ayrı satılamaz, ikisi birlikte satılabilir. Ancak diğer 
parseller hisselendirmeden ayrı ayrı satılabilir.

A ve B parselleri 5 dekarın üzerinde ancak aralarındaki 
mesafe 11 km. olduğundan bu parseller arasında Ekono-
mik Bütünlük yoktur. Bu nedenle A ve B parselleri ayrı 
ayrı satılabilir. Diğer parseller de hisselendirmeden ayrı 
ayrı satılabilir.

2-Mülkiyeti aynı kişiye ait, sınırdaş olan tarımsal arazi-
lerin toplam büyüklükleri; 

Örtü altı tarım arazilerinde 1 dekar 

Dikili tarım arazilerinde 5 dekar 

Sulu ve kuru tarım arazilerinde 10 dekar ve üzerinde 
olması halinde, bu arazilerde ekonomik bütünlük değer-
lendirmesi yapılır. 

Mülkiyeti aynı kişiye ait olan, hisseli olmayan, sınırdaş 
olan arazilerin toplamı 5 dekar ve üzeri ise bu fındık bah-
çeleri Ekonomik Bütünlük arz eder. Bu parseller ayrı ayrı 
satılamaz.

Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde tarımsal 
nitelikli tek arazisi olması durumunda bu taşınmazın dev-
ri yapılabilir.

Yine taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde bir-
den fazla tarımsal arazisinin bulunması durumunda, bu 
arazilerin tamamının mülkiyeti devir işlemine konu olma-
sı halinde, bu taşınmazların devri yapılabilmektedir.

Ayrıca Tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri 
yapılabilir. Ancak, cebri satış işlemlerinde, ifraz ve hisse-
lendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine 
izin verilir.

TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ YOLUYLA DEVRİ
Hüseyin ÇAKIR / Şube Müdürü
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Röportaj

Genç Çiftçi
Projesinden 
Faydalanan

Esma
 TÜRETKAN

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Adım Esma TÜRETKAN. Ordu İli Altınordu İlçesi 

Akkese Mahallesinde ikamet etmekteyim. Evliyim 

ve 6 yaşında bir kızım var. Çiftçilik ile uğraşıyorum.

Çiftçilik yapmaya nasıl karar 

verdiniz?

Evlendikten sonra 2-3 yıl şehirde yaşadık ama 

daha sonra şehirde yaşamın zor olmasından dolayı 

köye taşınmaya karar verdik. 

Köye daha önce taşınma kararımızda etkili olan 

unsur ise Devletimizin uygulamış olduğu “Genç 

Çiftçi Projesi” oldu. 

“Genç Çiftçi Projesi”nden nasıl 

yararlandınız?

Ben bundan önce bir işte çalışıyordum; mutsuz 

değildim ama mutlu da değildim. Zaten bizim köye 

gelme düşüncemiz de hep vardı ve bu sırada Tarım 

ve Orman Bakanlığımızın uygulamış olduğu Genç 

Çiftçi Projesinden haberdar olduk. Bizde başvuru 

yaptık ve projeden yararlanmaya hak kazandık. Bu 

da benim ve ailemin köye daha önce gelmemize 

vesile oldu. 

Proje İle Hangi Desteklerden 
Yararlandınız?

Proje ile ahır yapımı ve büyükbaş besi hayvanı 
desteğinden yararlandım. Sonrasında ahırımız 
yapıldı ve 3 tane büyükbaş hayvanımızı teslim aldık. 
Tabi bunun öncesinde Ordu Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü uzman ekiplerince hayvanların bakımı, 
beslemesi ve hijyen konularında bir eğitim semineri 
düzenlenerek bizlerin eksik olduğu konularda bilgi 
sahibi olmamız sağlandı.

Şuan kaç baş hayvanınız 
bulunmaktadır?

Şuan dişi süt hayvanlarım ve besilik erkek 
hayvanlarım olmak üzere toplamda 7 baş hayvanım 
var. Genç Çiftçi Projesinden aldığımız 3 besilik 
büyükbaş erkek hayvan haricindekileri kendi 
imkânlarımız ile aldık.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 
dışında neler yapıyorsunuz?

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği dışında ilk 
başlarda üç beş tane hobi amaçlı tavuk aldık ve 
yumurtasından hem kendimiz yararlandık hem 
de fazla olanı satarak aileme katkı sağlamak 
istedim. Sonrasında baktım ki yumurtaya talep 
var tavuklarımı çoğalttım. Şuan 100 tane tavuğum 
var.  Bunun dışında bizim burada 10 dönümlük 
bir arazimiz var. Bu arazide fındığımız ve kendi 
ihtiyacımız için ekip diktiğimiz tarlamız var. 

Çiftçilik yapmak köyde yaşamak 

sizce nasıl bir duygu?

Eşim çalışıyor ama benim de bir kadın olarak 

eşime ve ailemin bütçesine katkı sağlıyor olmam 

beni çok mutlu ediyor. Hayvanlarımın sütü, yağı, 

tavuklarımın yumurtası ile çocuğumun eğitimine, 

evimin geçimine katkım oluyor. Burada mutluyum 

kafam rahat, kendi işimin patronuyum, faydalı 

olduğumu hissediyorum ve zamanımı toprakla, 

eşimle, çocuğumla geçiriyorum. Bu benim için 

çok güzel ve paha biçilemez bir duygu.

Son olarak söylemek istedikleriniz 

nelerdir?

Bizlere “Genç Çiftçi Projesi” ile destek sağlayan 

Devletimize ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza 

çok teşekkür etmek istiyorum. Bu proje 

sayesinde köyümüze toprağımıza daha erken 

dönme imkânı bulduk.  Bu sayede üretime katkı 

sağlayarak kendimi ülkeme daha faydalı bir birey 

olarak görmemi sağladılar. Allah bizi üretmekten 

ayırmasın. Emeği geçen herkese teşekkürler.
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Genç Çiftçi
Projesinden 
Faydalanan

Esma
 TÜRETKAN

Salgınla birlikte gıdaya erişim dünyada temel bir konu 
haline gelirken, Türkiye’nin binlerce yıllık tohum mirasının 
muhafaza edildiği Türkiye Tohum Gen Bankası’nda 
tohumlar özenle geleceğe taşınıyor. Eksi 18 derecede 
üst düzey güvenlik önlemleri altında saklanan tohumlar, 
ülkemizde bir ilk olan Ulusal DNA Barkodlama Projesi ile 
Türkiye adına kayıt altına da alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel çeşitler başta olmak 
üzere genetik kaynakların toplanması, muhafazası ve 
karakterizasyonuna ilişkin birçok çalışma yürütüyor. Tarım 
ve Orman Bakanı Sn Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük yerli tohum seferberliğine start vermişti.

TOHUMLAR YÜZLERCE YIL CANLILIĞINI KORUYOR

Türkiye’nin binlerce yıllık ata tohumlarının muhafaza 
edildiği Türkiye Tohum Gen Bankası’nda titiz bir çalışma 
yürütülüyor. Atadan yadigâr tohumların bir araya 
getirildiği gen bankasında 23 bini yerel çeşit olmak üzere 
60 bin civarında örnek bulunuyor. Çimlenme testi yapılan 
tohumlara özel vakumlama yöntemi uygulanıyor. Eksi 18 
derece muhafaza edilen tohumlar, vakumlanan paketlerde 
uzun yıllar boyunca canlılığını koruyabiliyor.

Türlerin sadece tohumları saklanmıyor, merkezde aynı 
zamanda bitkilerin herbaryum, DNA ve doku örnekleri 
de korunuyor. Özel izinlerle girilen merkezde 24 saat 
boyunca tohumların ısı ve nem dengeleri kontrol ediliyor, 
aksaklıklarda devreye giren alarm sistemi uyarı veriyor. 
Böylelikle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta 

tohumlarda canlılık kaybının da önüne geçilmiş olunuyor. 
Ankara’da bulunan tohum gen bankasında sadece 
tohumlar korunmuyor, aynı zamanda onaylanmış 
araştırma projeleri için materyal de üretilerek araştırmalar 
destekleniyor.

“ÇOK SAYIDA GÖNÜLLÜ İNSAN TOHUM BAĞIŞLIYOR”

2010 yılında açılan merkezde, Türkiye’deki bitkisel 
biyolojik çeşitliliğin tespit edilmesi, toplanması 
korunması, karakterizasyonu, muhafazası ve araştırma 
projelerine dağıtılması işlemleri yapılıyor Tohum gen 
bankasındaki örnekler araştırma projelerinden, diğer 
araştırma enstitülerinden ve bunların yanı sıra çok sayıda 
gönüllünün bağışlaması ile elde ediliyor.

ENDEMİK TÜRLERİMİZ TÜRKİYE ADINA KAYIT 
ALTINA ALINIYOR

Ulusal DNA Barkodlama Projesi kapsamında kurulan 
BarkodTürk isimli veri tabanı sayesinde yerli genetik 
kaynaklarımız moleküler düzeyde karakterize edilip 
Türkiye adına kayıt altına alınıyor. Ülkemizde bu sistem 
kurulana kadar genetik kaynakların moleküler tanımlama 
bilgileri ile beraber Türkiye adına kayıt altına alındığı bir 
sistem yoktu. Bu proje kapsamında kurulan BarkodTürk 
veri tabanı ile Türkiye’deki önemli genetik kaynakların 
moleküler tanımlama bilgileri alınıyor ve bunlar veri tabanı 
vasıtasıyla Türkiye adına kayıt altına alınıyor. Dünyada 
200 milyona yakın genetik kaynak, moleküler düzeyde 
tanımlanmış ama bunların verileri hep farklı farklı veri 

tabanlarında yer almakta. Ilk defa Türkiye kendi genetik 
kaynaklarını kendi karakterize ediyor, bu verileri Türkiye 
adına kayıt altına alıyor.

Toprak oluşumunda etkili olan iklim, ana 
kaya, topoğrafya ve canlıların etkisi ile 1 cm 
toprak oluşumu birkaç yüzyıl ile birkaç bin yıl 
arasında değişmektedir. Hatta toprak oluşum 
hızının erozyon hızından fazla olduğu 
alanlarda toprak oluşamamaktadır. 

• Sadece birkaç senede tükettiğimiz 10 cm 
verimli toprak binlerce yılda oluşur. 

• Sahip olduğumuz geri dönüşümü 
mümkün olmayacak kadar zor olan toprağın, 
doğal oluşum sürecini hızlandırmak olanaksız 
olduğu gibi, teknolojik usullerle yapay 
üretilmesi de mümkün olmamakla birlikte, 
kaybedilmesi halinde yerine başka bir kaynak 
da kullanılamamaktadır. Yapılan araştırmalara 
göre bir parmak (2,5 cm) kalınlığındaki bir 
toprak tabakasının oluşması için 300 ile 1000 
yılın geçmesi gerekmektedir 

• Toprak dev bir karbon yutağıdır. Atmosfer 
ve bütün bitki örtüsünün toplamından daha 
fazla karbon barındırır. 

• Topraktaki organik maddeler 
küresel bazda 1500 milyar ton karbon 
depolamaktadır. Bu da ağaçlar, çalılıklar ve 
çayırların toplamda depoladıkları karbondan 
üç kat daha fazladır. 

• Toprağın organik madde miktarını % 1 
artırmak, kilometrekarede 15.000 ton daha 
fazla suyun emilmesi, bundan onlarca kat 
fazlasının tutulabilmesi anlamına gelir. 

• Bir metreküp toprak 200 litre su 
kapasitesine sahiptir. 

• Bir gram toprakta 1 milyar adet bakteri 
yaşamaktadır. 

• Dünya çapında ekili alanlar toplam 1500 
milyon hektarlık alanı, otlaklar yaklaşık 3500 
milyon hektarlık bir alanı ve ormanlar küresel 
olarak yaklaşık 4000 milyon hektar alanı 
kaplıyor. 

• Şehirler ve kasabalar şimdilik dünyadaki 
arazilerin sadece % 1-2’sini kaplıyor. 2050 
yılına geldiğimizde % 4-5’ini kaplayacak. 
250 milyon hektardan 420 milyon hektara 
çıkacak. 

• Küresel olarak, her yıl 10 milyon hektar 
verimli toprak kaybolmakta, bu ise her dakika 
30 futbol sahası büyüklüğünde bir kayba 
eşittir. 

• 2011 yılında 24 milyar verimli toprak 
kayboldu. Bu, Dünya çapında her yaştan kişi 
başı 3,4 tonluk bir kayıp anlamına gelmektedir. 

• 2050’de küresel düzeyde kişi başına 
düşen ekilebilir ve verimli arazi 1960’taki 
düzeyin yalnızca dörtte biri olacak. 

• 2014’te dünya nüfusunun % 54’ü 
kentsel nüfustu. 2050 yılında ise üçte birimiz 
şehirlerde yaşıyor olacağız. 

• Ormanlar ve bitkiler toprağı korumasına 
rağmen her yıl yaklaşık 13 milyon hektarlık 
orman kesilip yok ediliyor, 200 yılından bu 
yana dünyanın en yaşlı ormanlarının 40 
milyon hektarlık kısmı yok oldu. 

• Dünyada her yıl 21 milyon hektar arazi 
çölleşmektedir. 

• Erozyon her yıl kişi başına 130 liraya mal 
oluyor, dünya çapında ise 900 milyar liraya 
mal oluyor. 

• Ülkemizde 1995-2013 döneminde 
toplam tarım alanları % 11,3 azalarak 26,83 
milyon hektardan 23,81 milyon hektara 
geriledi. 

• FAO’ya göre yediğimiz gıdanın % 99’u 
topraktan sağlanmaktadır. 

Toprak dünyada yaşam sunan doğal bir 
varlıktır. Tüm kara canlıların yaşamı doğrudan 
toprağa bağlıdır. Toprak, içerdiği biyolojik 
çeşitlilik, karbon depolama, su temizleme ve 
su kaynaklarını besleme ve gıda temini olarak 
çok sayıda ekosistem hizmeti sağlamaktadır. 
Uygarlıkların refahı ile felaketi arasında 
sadece yarım metrelik üst toprak vardır. 
Yaşamsal önemine ve hızla artan nüfusa 
rağmen toprak hala tükenmez bir varlık 
olarak algılanmakta, toprağa gereken önem 
verilmemektedir. 

BİNLERCE YILLIK TOHUM MİRASI SALGIN HASTALIKLARA KARŞI 
BÖYLE KORUNUYOR

TOPRAĞA DAİR

Kaynak:Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi

Tarımsal Üretimde Devamlılık İçin 

Durmadan Çalışıyoruz

#evdekalordu #evdekaltürkiye
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

“Bu günlerde çiftçilerimizim, üreticilerimizin bizim 
desteğimize daha çok ihtiyacının olduğunu biliyoruz” 
diyen Bakan PAKDEMIRLI Bu sebeple “söz sizde” 
buluşmalarımızın video konferanslı ilk toplantısını 
ülkemizin sebze-meyve hali, cennet şehir Antalya ile 
yapmaya karar verdim” dedi.

Artık insanlığın farklı bir dünyaya doğru evirildiğine 
vurgu yapan Bakan PAKDEMIRLI “Bu hastalık bittiği 
zaman, nasıl bir tablo ile karışılacağımızı net bir biçimde 
bilmiyoruz. Fakat bazı öngörülerimize bağlı olarak, 
planlarımızı yapıyor, tedbirlerimizi almaya devam 
ediyoruz” açıklamasını yaptı.

DÜNYAYI DOYURAN ÜLKE, DÜNYA’NIN LİDER ÜLKESİ 
OLACAK

Göreve geldiği günden beri ortaya koydukları 
öngörülerin bir bir kendilerini doğruladığını ifade eden 
PAKDEMIRLI şöyle devam etti:

“Peki ne idi bu öngörüler?  Ilk olarak, göreve 
geldiğimizde dedim ki; ‘Dünyayı doyuran ülke, Dünya’nın 
lider ülkesi olacak’ Şuan gündemde sağlık, gıda, eğitim 
var. Tüm dünyada teknoloji üreten fabrikalar kepenklerini 
kapattı. Tekstil sektörü yavaşladı. Ulaşım sektörü durdu. 
Mobilya sektöründe üretim durdu. Ancak bu süreçte, tek 
bir sektör kapasitesini arttırarak hızlı bir şekilde üretime 
devam ediyor: O da “GIDA” sektörü.  Bu da ön görümüzde 
ne kadar haklı olduğumuzun göstergesidir.  Çünkü en 
basit ifadesiyle; karnınız açsa, elinizdeki telefonun kaçıncı 
seri olduğu önemli olmuyor.

Ikinci öngörümüz ise; yurt dışından tarımsal üretim 
için arazi kiralama meselesiydi. Biz Sudan’dan arazi 
kiralama konusunu gündeme aldığımızda;  gıda arz 
güvenliğimizi garanti almak amacıyla yola çıktığımızı 
defaten söylememize rağmen, bize olmadık söylemlerde 
bulundular. Şimdi bunu kabul etmeyenler, bizlerden gıda 
arz güvenliğini garanti altına almamızı istiyor.

Üçüncü olarak da bütçe görüşmelerinde, “2020 
yılının, Tarım ve Orman Bakanlığının Dijitalleşme 
Yılı” olacağını kurguladığımızı, ve çalışmalarımızı bu 
doğrultuda gerçekleştirdiğimizi bildirmiştik. Şimdi 
görüyoruz ki şükürler olsun; bu konuda da isabetli 
kararlar almışız. Böylelikle; çiftçimiz, üreticimiz, Il ve Ilçe 
tarım müdürlüklerinde yapacakları iş ve işlemleri, bir 
tıkla hemen halledilebiliyor. E-TARIM portalı ile mevcutta 
kullandığımız E-ÇIFTÇI Portalını yeniden düzenleyerek, 
Çiftçi, Işletme, Vatandaş ve Firmalar için çok kapsamlı bir 
e-TARIM portalına dönüştürdük. Böylece portal üzerinden, 
çiftçiler destekleme ön başvurularını yapabilecek ve Sanal 
POS sistemi ile ödemelerini gerçekleştirerek, ÇKS ön 
başvurularını yapacabilecek ve mevcut ÇKS’lerini sistem 
üzerinden alabileceklerdir.”

TARIM, SAVUNMA SANAYİSİ KADAR ÖNEMLİ, COVİD-
19’LA TOP VE TÜFEKLE SAVAŞILMIYOR

2020 yıllında, gıda güvenliğimizin sağlanması 
açısından çiftçilerimizin daha çok sübvanse edilmesi 
gerektiğini bildiklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli 
“Onun için destekleme ödemelerini, 2019 yılına göre %36 
artırarak, 22 milyar liraya çıkardık ve bakanlığımız 2020 yılı 
bütçesinin %54,6’sını tarımsal desteklemelere ayırdık. Hep 
söylediğimiz gibi Tarım, savunma sanayisi kadar önemli, 
çünkü COVID-19’ la top ve tüfekle savaşılmıyor. Ilaç ile 
savaşılıyor, bağışıklık ile savaşılıyor, gıda ile savaşılıyor. 
Insanımızın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için, 
kaliteli ve sağlıklı gıdaya her durumda ulaşabiliyor olması 
gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Son 17 yıldır alınan tedbir ve önlemlerle gıda ile 
ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadığının altını çizen Bakan 
PAKDEMIRLI, vatandaşlarımızın gıda arz güvenliği 
konusunda endişeleri olmaması gerektiğini ifade etti.

KREDİLERİ YÜZDE 25 İLA YÜZDE 100 ORANLARINDA 
SÜBVANSE EDECEĞİZ

Bu zorlu süreçte çiftçilere destek olmak adına ve 
tarımsal üretimimizde sorun olmaması için, Il Tarım 
ve Orman Müdürlerine çiftçimiz için tüm imkânlarını 
seferber etmeleri talimatını verdiğini belirten PAKDEMIRLI 
“Çiftimizin üretim için finansman kaynağı sağlaması 
amacıyla 3,5 miyar liralık destekleme ödemesini 
hesaplarına yatırdık. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları kredileri yüzde 25 
ila % 100 oranlarında sübvanse edeceğiz” dedi.

BU SÜREÇTE ÜLKEMİZİN SAVUNMA SANAYİSİ 
BİZLERİZ

Diğer yandan Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile 
verilen kredilerde COVID-19 virüsüne karşı çiftçimizin 
yanında olduklarını ve 4 karar aldıklarını söyleyen Bakan 
PAKDEMIRLI şu şekilde konuştu:

-30 Nisan 2020 tarihine kadar, yurt genelinde 
yürütülmekte olan icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, 
bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak,  ihtiyati 
haciz kararları icra edilmeyecektir.

-Kredi ödemlerindeki gecikmelere esneklik tanınarak,  
gecikmeye giren krediler, takip ve hesaplarına aktarılmadan 
önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

-Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle risk 
merkezindeki siciline “Mücbir Sebep” notu düşülmesi 
sağlanacak.

-Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan 
kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz 
olarak ertelenecek.

Siz yeter ki üretmeye devam edin, biz her daim 
arkanızdayız. Unutmayalım bu süreçte ülkemizin savunma 
sanayisi bizleriz. COVID-19’a karşı kullanacağımız topla 
tüfek; ürettiğiniz et, süt, balık, buğday, mısır, sebze ve 
meyvelerdir.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr
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Bir bakkal veya süpermarkete alışveriş için gittiği-
nizde gıdaların çok farklı şekillerde sunulduğunu gö-
rürsünüz.

Sebzeler, pişmiş gıdalar, paketlenmiş etler, deniz 
ürünleri vb. Bu gıdalar belirli bir süre sonra bozulmaya 
başlar ve özellikle tat, koku ve lezzetlerinde değişim 
olur. Bu bozulmaların çoğuna bakteriler ve enzimler 
neden olmaktadır. Enzimler yiyecek içinde bulunur 
ya da yiyecek içinde gelişen bakteri, maya ve küf gibi 
mikroorganizmalar tarafından üretilir.

Her gıda veya bakteri çeşidi farklı bir kimyasal 
madde üretir. Bunlar arasında uçucu bazlar, asitler, al-
dehitler, merkaptanlar veya sülfür bileşikleri sayılabilir.

Hastalığa neden olan “patolojik” bakterilere göre 
bozulmaya neden olan bakterilerin üreme zamanları 
daha kısa olduğundan yiyeceklerin çok daha kısa sü-
rede bozulmasına neden olurlar. Bozulmaların önlen-
mesi amacıyla çeşitli gıda katkı maddeleri kullanılır.

Gıda Katkı Maddesi Nedir?

Gıda katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi mevzua-
tında şöyle tarif edilmektedir:

Tek başına gıda olarak tüketilmeyen, ham gıda 
veya yardıma gıda maddesi olarak kullanılmayan, Tek 
başına besleyici değeri olan veya olmayan, 

Seçilen teknoloji gereği kullanılan, Işlem veya ima-
lat sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddede bu-
lunabilen, 

Gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, hazırlanma-
sı, ambalajlanması, taşınması, depolanması sırasın-
da gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer 
hususiyetlerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen 
değişikliklere engel olmak maksadıyla kullanılan mad-
delerdir.

AB ülkeleri aralarında ortak bir gıda kodeksi oluş-
turmak için karmaşık kimyasal tanımlar yerine, her 
maddeye bir numara vermeyi kararlaştırmıştır. Nu-
maranın başındaki “E’ harfi Europe (Avrupa) anlamına 
gelmekte ve o maddenin sağlık için bir tehlike oluştur-
madığının da güvencesi sayılmaktadır. 8000’in üzerin-
de gıda katkı maddesi bulunmakta, bunlardan sadece 
350-400 tanesi “E”numarasına sahiptir. E numaraları-
nın ürün ambalajları üzerinde bulunması yasal bir zo-
runluluktur. 

Gıda katkısı kullanıldığı halde etiketleri üzerin-
de belirtmeyenleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il, 
ilçe teşkilatlarına bildirebilirsiniz.

Gıda katkı maddelerinin gıda endüstrisinde kul-
lanımı, gelişen teknolojilerin getirdiği farklı üretim 
tekniklerinden ve buna bağlı olarak tüketici beğeni-
sinin çeşitlilik kazanmasından doğmuştur. Böylece, 
günümüzde uygulanan üretim teknikleri sayesinde 
gıda sektöründe verim artışı, kayıpların minimize 
edilmesi, ürün kalitesinin artırılması ve standardi-
zasyonu, ürünlerin dayanma sürelerinin veya diğer 
bir deyişle raf ömürlerinin artırılması ve değişik for-
müllü yeni gıdaların üretimi gibi uygulamalar ger-

çekleşmiştir. Bu çalışmalardaki amaç, tüketicinin iyi, 
sağlıklı ve en ekonomik biçimde beslenmesinin yanı 
sıra, tekniğin gereği kullanılan gıda maddelerinden 
kaynaklanabilecek riskler de önlemektir.

Tarihte ilk gıda katkı maddesi 3500 yıl kadar önce 
Mısırlılar tarafından kullanmıştır.

Neden Gıda Katkı Maddeleri Kullanılmaktadır?

Son yıllarda gıda maddeleri de çok çeşitlenmiş ve 
üretimde kullanılan katkı maddelerinin sayıları da bü-
yük bir hızla artmıştır.

Dünya nüfusundaki artış ve insanların hayat stan-
dartlarını yükseltme eğilimleri, ambalaj sanayindeki 
gelişmeler, özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülke-
lerde gıda maddeleri üretiminin bir sanayi kolu haline 
gelmesine neden olmuştur. Gıda sektöründe çabuk 
bozulabilen gıdaların raf ömrünün uzatılması zorun-
luluğu ve tüketicilerin mevsimlik gıdaları istediği her 
an tüketebilme isteminde oluşları sanayileşmeyi etki-
lemiştir. Gıda endüstrisinde katkı maddeleri kullanılır-
ken tüketici sağlığı ve alışkanlıklar, gıdaların görünüşü, 
tat-koku özelliği besin değeri ve kalitelerini uzun süre 
muhafaza etme gibi faktörler ön planda tutulmaktadır.

Kaynak:Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi
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Malzemesi :5 su bardağı un, 1 paket 
instant maya (ya da yarım paket yaş maya),   
1 yemek kaşığı toz şeker, Yarım yemek kaşığı 
tuz, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı 
ılık su, Sosu İçin; 2 su bardağı domates 
sosu,  2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay 
kaşığı kuru fesleğen, 1 çay kaşığı kekik, 
Üzeri İçin;Mozzarella peyniri, Kaşar peyniri, 
Sucuk, Sosis,Domates kurusu,  Mantar, Mısır

Yapılışı : Unu yoğurma kabına alalım ve 
ortasını havuz şeklinde açalım.Unun ortasına 
instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık 
suyu yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzu 
yoğurmaya başlayalım. Yumuşak kıvamlı 
ele yapışmayan bir hamur elde edelim. 
Toparlanan hamurumuzun üzerini streç film 
örterek yaklaşık 30 dk kadar mayalanmaya 
bırakalım. Mayalanan hamurun üzerini 
açalım ve un serptiğimiz tezgaha hamuru 
alalım. Elimizle yine toparlayıp havasını 
aldıktan sonra 2 eşit parçaya bölelim. 
Kestiğimiz parçayı beze haline getirerek 

un serptiğimiz tezgahta 
merdane yardımıyla 
açalım. Hafifçe un serperek 
merdaneye yapışmamasını 
sağlayabilirsiniz. Açtığımız 
hamuru pizza tepsisine 
almadan önce boyutu 
uygun mu diye kontrol 
edelim. Açtığımız hamuru 
unladığımız pizza tepsisine 
alalım ve elimizle etrafını 
düzeltelim.  

Dilerseniz normal fırın 
tepsisine pişirme kağıdı 
sererek veya altına mısır unu 
serperek de hazırlayabilirsiniz. 

Bir çatal yardımıyla hamurumuzun tüm 
yüzeyine delikler açalım böylelikle hamur 
pişerken kabarmayacaktır. Pizza tepsisini 
önceden ısıttığımız 200° fırına sürerek 
hamurumuzu 10 dk pişirelim. Hamurumuz 
pişerken pizzanın sosu için domates sosu, 
zeytinyağı, kuru fesleğen ve kekiği ekleyerek 
güzelce karıştıralım. Yarı pişen hamurumuzu 
fırından alıp hazırladığımız sosu üzerine 
bolca sürelim. Kenarlarına doğruda güzelce 
sürersek kenarlarıda daha güzel kızaracaktır.  
Domates sosunun üzerine bolca mozzarella 
peyniri rendesi veya kaşar peyniri 
rendesini yerleştirelim. Üzerine tercihe 
göre dilimlenmiş sucuk, dilimlenmiş sosis, 
domates kurusu,dilimlenmiş mantar ve mısır 
tanelerini ekleyelim. Son olarak pizzamızı 
tekrar fırına sürelim ve 200° fırında 20 dk 
daha pişmeye bırakalım. Afiyet olsun :)

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

- Baş ağrılarına iyi gelmektedir.

- Karaciğer ve mide rahatsızlıklarını hafifletmek-
tedir.

- Kanser hücrelerinin yayılmasını engellemek-
tedir.

- Sinir sistemini uyarmasından dolayı vücuda 
zindelik ve enerji vermektedir.

- Beyni uyararak konsantrasyonu arttırmaktadır.

- Safra taşlarının oluşumunu engellemektedir.

- Erkeklerde kaliteli ve çok sayıda sperm üreti-
mini sağlamaktadır.

- Içeriğinde kafein bulunmasından dolayı yağ 
yakımın da etkilidir.

- Fiziksel olarak performansı arttırmaktadır. 

- Kalp sağlığını koruyarak, inme riskini düşür-
düğü tespit edilmiştir. Kan basıncını arttırdığı söy-
lenen kahvenin düzenli olarak tüketilmesi özellikle 
bayanlarda kalp hastalıklarının riskini azaltmaktadır.

Bir gün bir bilim adamı yılbaşı nedeniyle hastaneleri gezip akıl-
lanan delileri salmaya karar vermiş. Bir sürü hastaneyi gezmiş fa-
kat hiç akıllandığına kanaat getirilen deliye rastlamamış. En so-
nunda bir hastaneye gitmiş birde bakmış ki bütün deliler zıplıyor. 

Hemen onlarla ilgilenen doktorlara sormuş: 

– Bunlar neden böyle zıplıyorlar? 

Doktor: 

– Bunlar kendilerini mısır patlağı zannediyorlar, demiş.

Birde bakmışlar ki bir tanesi zıplamadan yatağın üzerinde sabit 
bir şekilde duruyormuş. Hemen ona yaklaşarak sormuş: 

– Sen neden zıplamıyorsun?

Deli: – Ben tavaya yapıştım…

Bir avcı bir gün bir serçe avlar. Serçe dile gelerek; “Bana 
ne yapmayı düşünüyorsun?” diye sorar.

Avcı;

“Seni kesip yiyeceğim!” 

Kuş da; “Vallahi benim ne etim lezzetlidir, ne de senin 
karnını doyurur! Ben sana üç şey öğreteyim, bunlar senin 
işine beni yemekten daha çok yarar. Bunların birincisini 
senin elinde iken söyleyeceğim, ikincisini karşıdaki ağaca 
konunca söyleyeceğim, üçüncüsünü de ilerideki tepeye 
varınca söyleyeceğim!” 

Avcı;

“Birincisini söyle öyleyse!” 

Kuş:

“Elinden kaçırdığın şeyler için asla hayıflanma!”

Avcı kuşu elinden bırakır ve ikincisini de söylemesini 
ister. Kuş ağca konar ve:

“Olmayacak bir şeye sakın inanma!” der.

Sonra kuş uçup karşı tepeye konar ve şöyle der:

“Ey bahtsız adam! Eğer beni kesmiş olsaydın, kursa-
ğımdan her biri yirmi miskal ağırlığında iki tane inci çı-
karacaktın!”

Avcı bunları duyunca kaçırdığı fırsatlara hayıflanarak 
dudaklarını ısırır ve der ki:

“Hadi üçüncüyü de söyle!”

Sana söylediğim ilk iki nasihati unuttun, üçüncüsünü 
ben sana nasıl söyleyeyim!…

Ben sana,elinden kaçırdığın şeye sakın hayıflanma, ol-
mayacak şeylere sakın ha inanma demedim mi? Benim 
etim, kanım ve tüylerim yirmi miskal ağırlığında gel-
mezken, nasıl olur da kursağımda her biri yirmi miskal 
ağırlığında iki inci bulunduğuna inanırsın.

EVDE PİZZA TOST MAKİNESİNDE WAFFLE

Malzemesi:1 su bardağı süt, Yarım çay bardağı şeker, 

Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 çay kaşığı kabart-

ma tozu, 1 paket vanilya, Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe 

bağlı), 1,5 su bardağı un

Yapılışı

Yumurtayı ve şekeri köpürene kadar mikserle çırpıyo-

ruz, ne kadar çırparsak yumurta kokusu az olur. Yağı ve 

sütü ekleyip tekrar çırpıyoruz. Son olarak vanilyayı kabart-

ma tozunu ekliyoruz. Unu yavaş yavaş ekleyerek akıcı kek 

hamurundan daha akıcı) bir hamur elde ediyoruz. Tost 

makinasının en sıcak derecesinde çok az yağ sürerek 1 

kepçe hamur koyarak pişiriyoruz. Not: Tost makinasının 

üstüne kapatıp pişiriyoruz ilk 1 dk kapağını açmayın. Çe-

virirken ters yöne koyun ki izler şekilli çıksın.

& Bitkiler

Sağlık

KAHVE

biraz da 

gülelim...

4 Evde Pizza

4 Tost
 Makinesinde 

Waffle

- Deli Hastanesi -

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

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

Alamana (Voli) ağları ile 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri 
arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.

Bütün karasularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri 
arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. 
Sadece Dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı 
dönem boyunca serbesttir.         

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

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

Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek 
yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin 

başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünleri 
avcılığı yasaktır.

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

Unutmayınız, sürdürülebilir avcılık, balıkların 
yaşamlarında en az bir kere üremelerine imkân vermekle 
sağlanır. Kaçak avcılık yaparak günü kurtarmak yerine, 
av yasaklarına uyarak geleceğimizi kurtaralım.

Il Müdürlüğümüz konferans salonunda Covid-19 
tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeyi gözeterek Il 
Müdürümüz Kemal YILMAZ, Il Müdür Yardımcılarımız, 
Şube Müdürlerimiz ve telekonferans yöntemiyle Ilçe 
Müdürlerimizin katıldığı değerlendirme toplantısını 
gerçekleştirildi. Toplantıda, yaşanılan bu süreçte tarımsal 
üretimin devamlılığının önemi vurgulanarak ilçelerimizde 
devam eden projelerimizin mevcut durumu ve yeni 
uygulayacağımız projelerimiz hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. Özellikle tarımsal üretime yönelik 
projelerin devam etmesi gerektiğinin çok önemli olduğu, 
bunların yanında tüketicilerimize güvenli gıda sunabilmek 
için gıda denetimlerinin aralıksız devam ettirilmesi gerektiği 
ayrıca başka salgınlar olmasın diye aşılama çalışmalarının 
aralıksız devam etmesi gerektiği vurgulandı.
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Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
ve Il Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Tarımsal Yayım 
Hizmetleri Projesi kapsamında hazırlanan Yenilik Yayım  ve 
Tarımsal Yayım Projeleri kapsamında, “Karadeniz Alabalığı (Salmo 
Labrax) Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması: Yerli Üretim Yerli Marka 
Yayım Projesi” nin açılış toplantısı 26.02.2020 tarihinde Il Tarım ve 
Orman Müdürlüğünde yapılmıştır. 

Söz konusu toplantıya; Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü 
Metin GÜREL, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 
Zekeriya ATASEVER,  Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü’nden Doç. Dr. Bilal AKBULUT, Dr. Osman 
Tolga ÖZEL, Proje Koordinatörü Eyüp ÇAKMAK ve teknik personelin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.   

Toplantıda söz alan Proje Koordinatörü Eyüp ÇAKMAK; Karadeniz 
Alabalığı (Salmo Labrax) Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi 
ile;

- Il Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personelin ve 
Su ürünleri yetiştiricilik faaliyeti yapan özel işletme çalışanlarının,  
Karadeniz alabalığı yetiştiriciliği ve işletme yönetimine yönelik 
bilgileri tazelenerek, türün biyoekolojik özellikleri ve yetiştiriciliği, 
biyoteknolojik uygulamalar ve yetiştiricilikte yeni teknoloji 
kullanımı konularında yerinde yapılacak uygulama çalışmaları ile 
türün yetiştiriciliğine yönelik tecrübe kazanmaları sağlanacağını,

-  Ordu Ilinde yetiştiricilik yapılan tesislerde, Karadeniz Alabalığı 
türünün yetiştiriciliği yaygınlaştırılarak, dolayısıyla tüketicinin 
tercihine katkı sağlanacağı belirtilmiştir.

“T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve Işletme Kredisi 
Kullandırılmasına Ilişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ 
No: 2020/4)” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2/1/2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük 
Faizli Yatırım ve Işletme Kredisi Kullandırılmasına Ilişkin 
Karar kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 yılları arasında 
(bu tarihler dahil) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri 
ile ilgili teknik esasları kapsamaktadır.

Karar kapsamında;

a-) Gerçek ve tüzel kişi üreticilere,

b-) Sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere,

c-) Tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerine,

d-) Yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak 
üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi 
işletmelerine Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından 01.01.2020-31.12.2022 tarihleri arasında düşük 
faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacaktır.

Düşük faizli yatırım ve işletme kredisi ile desteklenecek 
üretim konuları;

Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim ve Geleneksel 
(yaygın) hayvansal üretim,

Büyükbaş hayvan besiciliği, Küçükbaş hayvancılık, 
Arıcılık,

Kanatlı sektörü, Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği,

Su ürünleri sektörü,

Kontrollü örtüaltı tarımı, Yem bitkisi üretimi,

Yurt içi sertifikalı tohum, Fide, Fidan üretimi ve Süs bitkisi 
üretimi,

Stratejik bitkisel üretim, Meyve yetiştiriciliği ve bağcılık,

Tarım makineleri (traktör aynk), Traktör ve Tarım 
makineleri parkı,

Modem basınçlı sulama sistemi yatırımı,

Arazi alımı (birleştirme),

Lisanslı depoculuk yatırımları,

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı,

Soğuk hava deposu yatırımları,

Tarımsal ürünlerin işlenmesi,

Sözleşmeli üretim ve özel ormancılık gibi konularda 
yatırım ve işletme kredisi kullanmak isteyen gerçek ve 
tüzel kişiler T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından üretim konusuna göre, 500 bin TL. ile 50 milyon 
TL. arasında değişen üst limitteki krediler için % 25 ile 
% 100 oranında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi 
kullanılabilecektir.

Geleneksel (yaygın) bitkisel üretim yapan işletmelerimiz 
50.000 TL ye kadar; Geleneksel (yaygın) hayvansal üretim 
yapan işletmelerimiz ise 100.000 TL ye kadar faizsiz kredi 
kullanabileceklerdir.

Karar kapsamında Bakanlığımızca yayımlanan 
Tebliğ hükümlerine göre düşük faizli yatırım ve işletme 
kredisi kullanmak isteyen üreticilerimizin Il ve Ilçe 
Müdürlüklerimiz ile Ziraat Bankası Şubeleri ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine başvurmaları halinde indirimli kredilerden 
yararlandırılmaları konusunda kapsamlı bilgilendirme 
yapılacaktır.

TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK FAİZSİZ 
VE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ 

KULLANIM ESASLARI AÇIKLANDI


