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BAKANIMIZ
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

TARIMDA ÜRETİCİ VE TÜKETİCİNİN YÜZÜ
‘DİJİTAL PAZARLA’ GÜLECEK

‘‘GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK’’

“Gıda Kayıp ve İsrafı İle Mücadelede Dünyaya Örnek,
Kapsamlı Bir Projeyi Hayata Geçiriyoruz”
“Dünyada Üretilen Gıdanın, Her Yıl Üçte Biri Kaybediliyor ya da İsraf Ediliyor”
“Ülkemizde, Her Yıl 18,8 Milyon Ton Gıda Çöpe Gidiyor”
“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi Kapsamında
100’e Yakın Eylem Belirledik”
Türkiye, gıda kayıp ve israfı ile mücadelede kapsamlı
bir projeyi hayata geçiriyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO) desteği ile hayata geçirilen “Gıdanı
Koru, Sofrana Sahip Çık” projesi Tarım ve Orman Bakanı
Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin düzenlediği dijital basın
toplantısı ile tanıtıldı.
devamı 8’de

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada üretimden tüketime
tüm zinciri dijital ortama taşıyacak Dijital Tarım Pazarı’nı
(DİTAP) devreye soktu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de (TOBB)
desteklediği Dijital Tarım Pazarı ile tarımın tüm paydaşları
tek bir platformda buluşacak. Tarımsal arz ve talebin “dijital
pazaryeri” yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması ile buluşmasını sağlayacak olan DİTAP, üreticinin daha fazla gelir
elde etmesini, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal
ürün bulmasını ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha
ucuza ulaşmasını sağlayacak. www.ditap.gov.tr adresi
üzerinden DİTAP’ı kullanan tarım sektörü paydaşları bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici
kredi paketlerinden de yararlanabilecek.

DİTAP’ın lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
PAKDEMİRLİ’nin ev sahipliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat ALBAYRAK, Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN ile
TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun da katıldığı
on-line basın toplantısı ile yapıldı. DİTAP’ın planlı tarımda
bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Tarım ve Orman
Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, ilk etapta Türkiye’nin sebzemeyve üretiminin yüzde 10’luk kısmının DİTAP üzerinden
geçmesinin hedeflendiğini söyledi. Pakdemirli şöyle konuştu: “DİTAP ile tarımsal üretimde arz ve talebi buluştururken,
tarımsal üretimin de sözleşmeli tarım modeli sayesinde
daha planlı hale getirilmesi mümkün olacak. Tohumdan,
çatala tüm zincirin takip edilebildiği, sürdürülebilir üretimin
sağlandığı bu sistem sayesinde küçük çiftçi, büyük çiftçilerimiz ile aynı fiyat ve rekabet koşullarına ulaşacak.
devamı 3’te

KOCAELI VALILIĞI GÖREVİNE
ATANAN VALI SEDDAR
YAVUZ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
PERSONELI ILE VEDALAŞTI

FINDIKTA KÜLLEME
HASTALIĞI İLE
MÜCADELE’YE DİKKAT
devamı 8’de

KÖŞE YAZISI

Kemal YILMAZ
İl Müdürü
Tarım; insanlığın beslenmesinde, kırsal kalkınmada,
sanayi sektörüne hammadde sağlamada ve ihracatta
önemli rol oynayan ve toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektördür. Böyle önemli bir sektörün
ülkeler için ne derece kritik ve hayati bir öneme sahip
olduğu Koronavirüs salgını ile birlikte bir kez daha anlaşılmıştır. Özellikle bu süreçte bir ülkenin tarımsal üretimde kendi kendine yeterli olmasının ve kesintisiz gıda
arzını sağlayabilmesinin çok önemli olduğu tekrar gözler
önüne serilmiştir. Koronavirüs (Covid-19) adeta dünyayı
esir almışken, ülkeler bir yandan virüse çare ararken bir
yandan da insanların yaşamını sürdürmesi için gerekli
gıdaların temini için yeni tedbirler almaya yönelmiştir.
Buna bağlı olarak da Koronavirüs salgını, dünyada tarım
konusunda bir farkındalık meydana getirmiş ve ülkelerin
gıda üretiminde kendine yeterlilik politikalarını daha da
devamı 2’de
ön plana çıkarmasına neden olmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliği görevine atanan Vali Seddar Yavuz İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzü ziyaret ederek İl Müdürümüz Kemal YILMAZ ve
kurum personeli ile vedalaştı.
Vali Seddar YAVUZ burada yaptığı konuşmada, tarımsal
projelerin uygulanması noktasında Ordu İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünün fedakarca çalıştığını ifade ederek, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Öncelikle bu üç yıllık süre içerisinde büyük bir fedakârlıkla çalıştığınıza bizatihi şahit olduk. Nitekim
özellikle fındıktaki verime, diğer tarımsal üretim alanlarında
ki göstergelere baktığımız zaman gözle görülür, istatistiki
verim artışlarına net olarak şahit oluyoruz.

devamı 4’de

Hastalıkla mücadele çalışmalarının yapıldığı bir fındık
bahçesini ziyaret eden Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü
Kemal YILMAZ burada yaptığı açıklamada; “Fındık bitkisinin
önemli hastalıklarından olan külleme hastalığı son yıllarda
fındık bahçelerinde sıklıkla görülmektedir. Hastalıkla mücadele edilmediği takdirde ciddi verim ve kalite kayıpları oluşabilmektedir. Hastalık ile mücadelede öncelikli olarak kültürel mücadele yapılmalı bu kapsamda fındık bahçelerinde
dip sürgünü temizliği ve budama işlemeleri aksatılmadan
sürdürülmelidir. Mayıs ayının ilk haftasında ise daha önceki
yıl külleme hastalığı görülen bahçelerde kükürt kullanılarak
kimyasal mücadele yapılmalıdır. Kükürt kullanılması durumunda kozalak akarına karşı da mücadele edilmiş olacaktır.
Önceki yıllarda hastalık görülmeyen bahçelerde ise hastalık
belirtilerine göre kimyasal ilaçlama yapılmalıdır” dedi.
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MAYIS - HAZİRAN
FINDIK: Mayıs ayı içinde 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. 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.

TEMMUZ - AĞUSTOS
FINDIK:Bu

aylarda yaprak numuneleri alınabilir. Ancak yaprak numunesi alınacaksa

toprak numunesi ile beraber alınmalıdır. Fındık hasadına başlanmadan önce fındık
bahçelerinde gerekiyorsa ilaçlı mücadele şeklinde yabancı ot temizliği yapılması gerekir.
Ağustos ayında hasat zamanı saptanırken bahçedeki hakim çeşitlerin hasat olgunluğuna
gelip gelmediğine bakılır. Hasat mutlaka İl Müdürlüğünün ilan ettiği tarihlere bağlı kalınarak
ve belirtilen usullerde yapılmalı, hasat ve harman sırasında uygulanması gereken kurallara
uyulmalıdır.

KİVİ:

Bu dönemde yapraklarda eksiklik belirtileri görüldüğü takdirde haftada iki kez

olmak üzere sulama yapılır. Ayrıca, yaz budaması yapılır. Hastalık ve zararlı takipleri yapılır,
yapraklarda bitki besin elementi noksanlığı semptomları takip edilir.

SERACILIK:

Budama, gübreleme ve diğer bakım işlerine devam edilir. Bu dönemde

mildiyö için ilaçlı mücadeleye ve havalandırmaya özen gösterilmeli, son ilaçlamayla hasat
arasındaki zamana dikkat edilmelidir. Sulama her hasadın sonunda yapılmalı ve sulamayı
sabahın erken saatlerinde yapmaya dikkat edilmelidir. Yaprak biti, kırmızı örümcek, mildiyö,
erken yaprak yanıklığı ve külleme görülürse bunlar için de mücadele yapılmalıdır. Ayrıca,
hastalık ve zararlılara konukçuluk eden yabancı otlarla da mücadele yapılmalıdır.

ARICILIK: Bu dönemde kovanlarda uçuş aktivitesi ve besin taşıma gözlenmelidir. Kovan
iç kontrolleri yapılarak koloninin gücü ve besin stoğuna bakılmalıdır. Koloniye gelişme
fırsatı verilmeli yani petek ve ballık ilavesi yapılmalıdır. Bu şekilde kolonide oğul eğilimi
engellenir. Kovanların şiddetli yaz sıcaklarından korunması gerekir. Hastalık ve zararlılara
karşı kovan sürekli takip edilmelidir. Ağustos sonu ve Eylül başında bal hasadı yapılmalıdır.
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1’den devam

Ülkemiz tarımsal üretim noktasında kendi kendine yeter bir ülke olup, bu süreçte gıda arz güvenliği açısından hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. Ancak hepimizin bildiği
gibi tarımda ekim, dikim, bakım ve hasat gibi tarımsal faaliyetlerin zamanında yapılma zorunluluğu bulunmakta ve bu işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bu konularda doğabilecek herhangi bir
sıkıntının önüne geçmek amacıyla ülkemiz genelinde gerekli tüm tedbirler hızlı bir
şekilde alınmış, aynı zamanda tarımsal üretimin artırılması noktasında birçok proje
hayata geçirilmiştir. Özellikle salgının Ülkemizde görülmesi ile birlikte üreticilerimizin
bu süreçten olumsuz etkilenmemesi amacıyla tarımsal desteklerin büyük bir bölümü
üreticilerimizin hesaplarına yatırılmıştır. Tarımsal üretimin artırılması amacıyla da %
75 hibeli tohum dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Yine aynı amaç doğrultusunda ülkemiz
genelinde bulunan atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla çalışmalar
başlatılmıştır. Tüketicilerimizin güvenli gıdaya ulaşması noktasında ülkemiz genelinde
gıda denetim seferberlikleri başlatılmış, hayvan sağlığı ekipleri tarafından da aşılama
çalışmaları kesintisiz devam etmiştir.
Bakanlığımızın aldığı tedbirler ile birlikte ilimizde de özellikle pandeminin ilk gününden itibaren ve sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı günlerde tarımsal üretimin
devam etmesi adına gerekli tüm tedbirlerin İl Hıfzıssıhha kurulunca alınarak hayata
geçirilmesi sağlanmıştır. Üreticilerimizde her zaman olduğu gibi bu süreçte de arazilerinde, ahırlarında, bahçelerinde üretmeye devam etmiştir. İlimizde, fındık ve kivi bahçelerinde gübreleme, ilaçlama gibi faaliyetler, mısır, patates, çilek ve sebze yetiştiriciliği
yapılan alanlarda ise fide, tohum dikim işlemleri sorunsuz şekilde bu süreçte sürdürülmüştür. Aynı zamanda üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tarımsal girdilerin (fide, fidan,
tohum, gübre, tarım ilacı vb.) temininde de hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır. 121 km kıyı
şeridine sahip olan ilimizde balıkçılarımız su ürünleri avcılığına devam etmiştir. Tüm
bunların yanında İl Müdürlüğümüz tarafından gıda denetimleri ve hayvan aşılama ile
kimliklendirme çalışmaları aralıksız sürmüştür. Ayrıca ilimizde tarımsal üretimi artırmak amacıyla özellikle atıl araziler kullanılarak yazlık ekilişler gerçekleştirilmiştir. Bu
atıl arazilerde yem bitkileri, hububat ve baklagillerin ekilişlerine öncelik verilmiştir.
Koronavirüs sadece tarımın önemini ortaya koymakla kalmamış tüm dünyayı dijital
teknolojilerin kullanımına da yönlendirmiştir. Bakanlığımızda bu süreçte çok önemli
bir proje olan ve benimde çok önemli bulduğum alıcı ve satıcıyı online olarak bir araya
getiren Dijital Tarım Pazarını (DİTAP) 29 Nisan tarihinde hayata geçirmiştir. DİTAP’ta
sözleşmeli üretim modeli ön plana çıkacak ve üreticilerimiz ürünleri online pazarlama imkanı bulacaktır. Sözleşmeli üretimin ilk ayağı olan bu sistem ile sözleşmeli üretimi yaymak, üretici kesimin finansmana erişimini kolaylaştırmak, tarımsal istihdamı
ve tarımsal arazi ölçeğini artırmak hedeflenmektedir. Sertifikalı ve stratejik ürünlerde
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilere uygun kredi verebilecek, aynı
zamanda üretici üreteceği ürün miktarını hasattan önce tahmini olarak sisteme girip
alıcılar ile anlaşabilecek, böylelikle fiyat istikrarı sağlanabilecektir. Bu sistem ile birlikte
aracılar azalacak, üreticiler ürünlerini daha pahalıya satabilecek, tüketiciler ise daha
ucuza ürün tedarik edebilecektir. Tohumdan çatala tüm zincirin takip edilebildiği, sürdürülebilir üretimin sağlandığı bu sistem sayesinde küçük üretici, büyük üretici ile
aynı fiyat ve rekabet koşullarına sahip olacaktır. Sistem ile küçük üreticide alıcılar ile
iletişime geçerek ürünlerini yüksek fiyata satabilecektir. Dijital Tarım Pazarına tarım
sektöründe bulunan tüm paydaşlarımızın kayıt yaptırmalarını bekliyor ve bu yönde
ilimizde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Bunun yanında Bakanlığımız dijitalleşme yolunda başka bir adım daha atarak pandemi sürecinde eğitim faaliyetlerinin aksatılmadan devam etmesini sağlamak amacıyla Tarım Orman Akademisini devreye koymuştur. Hepimizin bildiği gibi Bakanlığımızın
asli görevlerinden bir tanesi de üreticilerimizi doğru ve güncel bilgilerle buluşturarak
daha karlı bir tarımsal üretim yapmalarını sağlamaktır. Tarım Orman Akademisi ile
birlikte üreticilerimiz dijital ortamda istediği her bilgiye her an en hızlı şekilde ulaşabilmektedir. Görüldüğü üzere Bakanlığımız tarafından ülkemiz genelinde tarımsal
üretimin ve gıda arz güvenliğinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için gerekli tüm
tedbirler zamanında alınmıştır. Bende bu vesile ile tüm vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını bir kez daha hatırlatıyor, sağlıklı günler diliyorum.
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TARIMDA ÜRETİCİ VE TÜKETİCİNİN YÜZÜ
‘DİJİTAL PAZARLA’ GÜLECEK

Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu sistem sayesinde tarımsal üretim zincirinde sıfır atık da mümkün hale
gelecek. Dünyada üretilen her 3 tarımsal ürünün biri çöpe
atılıyor. DİTAP, tarımsal üretim zincirinde etkin planlama
sayesinde ürün zaiyatını da ortadan kaldıracak” dedi.
TÜRKİYE TARIMDA KENDİNE YETEN BİR ÜLKE
DİTAP’da ilk fazda sebze, meyve, bakliyat gibi tarımsal
ürünlerin işlem göreceğini, projenin ilerleyen fazlarında
hayvancılık, gübre, ilaç, tohum gibi tarımsal ara girdilerin
de DİTAP kapsamına gireceğini belirten Dr. PAKDEMİRLİ,
şöyle konuştu:
“Yaşadığımız Covid-19 salgını gıda arz güvenliğinin ne
kadar önemli olduğunu göstermiştir. Tarımın önemi daha
iyi anlaşılmıştır. Türkiye olarak 4 saatlik bir uçuş mesafesi
ile dünya nüfusunun %40’ına, toplam 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir coğrafyaya ulaşma şansımız var. Ülkemiz bitkisel ve hayvansal üretim bakımından
dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Ülkemiz tarımsal hasılada Avrupa da 1. Dünyada ise ilk 10 arasında yer almaktadır.
18 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. 5,3 milyar dolarlık ihracat fazlamız var. Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir.
Tarımda bulunduğumuz bu iyi konumu geliştirebileceğimiz, Türkiye’yi tarımda da daha iyi yerlere taşıyabileceğimiz fırsatlar var. Ülkemizin tarımsal yapısına göre stratejiler
geliştirerek, rekabet gücümüzü daha da artırmalıyız.”
TARIMDA DENGELİ FİYAT DÖNEMİ
Geçirdiğimiz bu zor günlere gıda arz güvenliği için tarımsal planlamanın ne kadar önemli olduğunun bir kez
daha görüldüğünü kaydeden Dr. Pakdemirli,
“Tarlada bahçede ürünün olması elbette önemli, ancak
bu ürünleri ihtiyaç duyulan iş gücü ile hasat etme, işleme,
depolama ve pazara erişimini sağlayacak şekilde etkin bir
lojistik planlama daha da önem arz etmekte. Üretici ile
tüketici arasında doğru bağı kurabilirsek eminim ki üretici üretiminden memnun olacak, tüketici de makul fiyatta
daha kaliteli ürünü alma imkânına sahip olacak. Çiftçilerimiz dönem sonunda ürettiği ürününü satma, pazara ulaştırma noktasında herhangi bir kaygı yaşamayacak. Tarımsal
üretimde DİTAP sayesine sözleşmeli üretim modeli geliştikçe, yani tüketim ile üretim arasındaki bağ güçlendikçe hem
arz talep dengesi arasındaki dengesizliklerin azaltılması
hem de tarım sektöründeki fiyatlandırma dengesizliklerinin
giderilmesi açısından çok daha iyi bir noktaya gelmiş ola-

cağız. Tarım ile sanayinin bütünleşmesine yol açacak bu
model, yaygınlaştığı ölçüde tarımın finansman imkanlarının artırılmasına da katkı sağlayacaktır” dedi.
PANDEMİ SONRASINA HAZIRLANIYORUZ
Covid-19 salgınının dünyada bütün sanayi ve teknoloji
sektörünün, ekonomik olarak sıkıntılı bir sürece girmesine
yol açtığına dikkat çeken Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, şöyle devam etti:
“Dünyada fabrikaları ve teknolojileri ile övünen devletlerin, fabrikaları üretimlerini durdurmuş ve çarkların yeniden dönmesi için Covid-19’ un etkisinin bitmesini beklemektedirler. Bu süreçte kapasitesini arttırarak üretime
devam eden tek bir sektör vardır. O da gıda sektörüdür.
Artık insanların ellerindeki cep telefonları, bilgisayarlar,
arabalar; bir övünç kaynağı olmaktan çıktı. Artık evimde
bana yetecek kadar gıda var mı? diye kendini sorgulamaya
başladı. Bu durum bizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın bir
ifadesini hatırlatıyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız gıdayı
üreten ülke dünyanın lider ülkesi olacak demişti. Evet, şu
an dünyaya baktığımızda bu sözün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladık. Çünkü tarımsal üretim savunma sanayinden daha önemlidir. Biz, yaptığımız yatırım ve
desteklerle dünyada gıda arz sorunu olan bir ülke değiliz.
Diğer ülkelere gördüğümüz market mağazalarındaki manzaraları, bizim ülkemizde görülmemiştir. Pandemi sürecini
iyi yöneterek Türk tarımı için de bu dönemde yeni şeyler
söyleyerek ve yaparak pandemi sonrasına hazırlanmamız
gerekiyor. Çünkü dünya artık farklı bir dünya olacak ve farklı
bir yöne doğru ilerleyecektir. Bu süreçten güçlü bir şekilde
çıkarsak, ülkemizin dünyadaki yeri ve konumu şimdikinden
daha farklı olacaktır. Bu sıkıntıdan güçlü bir şekilde çıkabilmemiz de güçlü ve etkin tarım politikaları yürütmekle olacaktır.”
DİTAP İLE HERKES KAZANACAK
DİTAP’ın Türkiye’ye sağlayacağı katkıları da anlatan Dr.
Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu: “DİTAP ülkemizdeki tarım
sektörünün tamamını kapsamaktadır. Kooperatiflerden,
birliklere, çiftçilerden, üreticilere, gübre, tarımsal ilaç, alet
ekipman sektörüne, finasman sektörü, sigorta sektörünün
bulunduğu kısaca sektörün tüm paydaşlarının gereksinim
duyduğu her türlü ürünün tedarik edileceği bir alt yapıya
sahip olacak. Alıcı, satıcı lojistik sektörü olmak üzere bu
portalda herkes olacak. Böylelikle; üretimden tüketime kadar her noktayı izleyeceğiz. Neden DİTAP kurduk. Üretici

“ben daha fazla kazanmalıyım, ürünümü daha iyi fiyatla
satmalıyım”, tüketici ise “Ben daha uygun fiyatla tüketmeliyim” diyor. Tüketici açısında daha kaliteli ürün ve uygun
fiyat. Sürdürülebilir tedarik. Planlı üretim. Arazinin verimini
artıran bu çalışmalar sonucunda elde edilen ürünün, yüksek değer ile iç ve dış pazarda yer bulması, çiftçimize daha
çok kazanç sağlaması adına tarımsal üretimin planlanması gerekmektedir. Bu planlamayı yapabilmek için tarımsal
ürün pazarının hem bireysel tüketici hem de endüstriyel
tüketici açısından talepleri önceden oluşturulacaktır. Bu
talepler ile talebi değerlendirmek isteyen çiftçilerimizin Bakanlığımız sistemlerine kayıtlı ve talebe yön verecek teknoloji ile desteklenmesi amacıyla DİTAP’ı oluşturduk. Bu
sözleşmeli tarım portalı sadece gönüllülük esası ile bireysel
tüketicinin pazarını yöneten hal, manav, zincir marketlerin
ve endüstriyel ürün pazarını yöneten gıda fabrikalarının
tarımsal hammaddeleri için talep oluşturabilmesine imkân
sağlayacak. Bu taleplerin SMS bilgilendirmesi ile ülkemizin
en ücra köşesindeki çiftçimize kadar ulaşmasını sağlayacağız. Ayrıca portal sayesinde İşlenmiş gıda sanayiye yönelik
fayda sağlayarak, başta coğrafi işaretli ürünlerimiz olmak
üzere bir çok işlenmiş ürünün markalaştırıp katma değerini
arttırarak pazarlanması sağlanacak. Bu sayede ihracata yönelik pazarın artmasını sağlayacağız.”
DİTAP’A GELENE FİNANSMAN DESTEĞİ
DİTAP’ı kullanan tarım sektörü paydaşlarının bankaların
sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi
paketlerinden de yararlanacaklarını belirten Dr. PAKDEMİRLİ, “Sözleşmeli Üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, Ziraat
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 50 milyon TL’ye
kadar kredi kullanabilecekler.
Kredi kullanımında “İşletme Kredisi”nde indirim % 50
olarak belirlenmiştir. Ayrıca, üretimde “yurtiçi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı” için ilave % 20, stratejik bitkisel
ürün grubunda üretim yapılacaksa ilave %10 olmak üzere
toplamda % 80’ne varan oranlarda indirimli kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Tarım ve Kredi Kooperatifleri
dışında diğer banklarımızı da özelikle de katılım bankalarını
bu sistem üzerinden çiftçimize ve sanayicimize uygun finansman desteği için sistemi kullanmaya davet ediyoruz.
Ayrıca tarımsal desteklemeleri de bundan sonraki dönemde bu platform üzerinde sözleşmeli üretimin lehinde olacak şekilde planlayacağız. Kooperatiflerde bu konuda avantajlı olması sağlayacağız” dedi.

“ORGANIK HAVZALARDA ORGANIK ÜRETIMIN GELIŞTIRILMESI
PROJESI” KAPSAMINDA ORGANIK TARIM YAPAN
ÜRETICILERIMIZE 400 TON ORGANIK GÜBRE DAĞITIMI YAPILDI
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde ilimizde uyguladığımız “Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında organik tarım yapan üreticilerimize 400 ton organik gübre dağıtımı yapıldı. Bu kapsamada Akkuş ilçemizde düzenlenen gübre dağıtım törenine Akkuş
Kaymakamı Sayın Yiğit Yaşar DEMİRER, Akkuş Belediye Başkanı İsa DEMİRCİ, İl Tarım ve
Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ, İl Müdür Yardımcımız Ekrem OĞURLU, Akkuş İlçe
Müdürümüz Muzaffer SAKAR, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA ve üreticilerimiz
katıldı.

üreticilerimizden 77 kişi Akkuş ilçesinde yaklaşık 900 dekar alanda organik Akkuş Şeker
Fasulyesi üretimi, 235 üreticimiz ise yaklaşık 5 bin 300 dekar alanda organik fındık yetiştiriciliği yapmaktadır” ifadelerini kullandı.
İl Müdürümüz; ana ürünümüz olan fındıkta organik tarımın geliştirilmesi için yapılan
çalışmaların yanında Akkuş ilçesinde yetiştiriciliği yapılan ve coğrafi tescilli bir çeşit olan
Akkuş Şeker Fasulyesi ile ilgili de önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, il genelinde
organik tarımın geliştirilmesi adına çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Dünyada
artan nüfusun beslenebilmesi ve üretimin artırılması amacıyla tarımda 1960’lı yıllardan
itibaren kimyasal kullanımı artmış ve zamanla vazgeçilmez bir hal almıştır. Ancak kullanılan bu yoğun kimyasalların başta insanlara, hayvanlara ve çevreye yaptığı zararlar
ortaya konulmuştur. Sentetik kimyasalların insan ve çevre sağlığında oluşturduğu tehdit,
geleceğimiz için de endişe oluşturmaktadır. Bu nedenle başta gelişmiş ülkelerde olmak
üzere daha doğal, sağlıklı üretim yöntemlerinin uygulanması arayışları başlamıştır. Bu
yöntemlerin başında da organik tarım gelmektedir” dedi.
“Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimde kimyasal girdi kullanılmadan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal
üretim biçimidir” diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “İlimizde organik tarım
alanında son yıllarda önemli gelişmeler kaydedildi. İlimizde 2004 yılında organik tarım
yapan üretici sayısı son 10-12 yılda 12 kat, üretim alanı da 5 kat artmıştır. Şuanda ilimizde
2 bin 760 üretici tarafından 69 bin 600 dekar alanda organik tarım yapılmaktadır” şeklinde konuştu.
İlimizde organik tarımı geliştirmek amacıyla önemli projelerin hayata geçirildiğini
kaydeden İl Müdürümüz; “İlimizde organik tarımı geliştirmek için önemli projeler uyguluyoruz. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ile DOKAP işbirliğinde “Organik Havzalarda
Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi”ni ilimizde hayata geçirdik. Projemiz ile birlikte 10
ilçemizden 312 üreticimize toplam 400 ton organik gübre dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu
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Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüzde Mühendis
olarak görev yapan Mustafa GENÇ’in annesi vefat
etmiştir.
Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve
ailesine sabırlar diliyoruz.

hoşgeldin bebek

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğümüzde
Veteriner Sağlık Teknikeri olarak görev yapan Gül
ERDOĞAN ERCAN’ın erkek bebeği olmuştur.
Ömer Buğra bebeğe hoşgeldin, arkadaşımıza
hayırlı olsun diyoruz.

İŞLENMİŞ SU ÜRÜNLERİNİN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN
KARAR YAYINLANDI
2020 yılında yapılacak olan tarımsal desteklemeler kapsamında yer alan su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine
ilave olarak İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin
Karar, 27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda Su Ürünleri Bilgi Sistemine kayıtlı, su
ürünleri yetiştiriciliği yapan ve ürünlerini Bakanlıkça onaylı
işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş veya
soğutulmuş olarak işleyip, paketleyerek sadece iç piyasada
tüketilmek üzere zincir marketlere satan üreticilere doğrudan 100.000 kg’a kadar (100.000 kg dâhil) ilave 2,00 TL
destekleme ödemesi yapılacaktır.
Yapılacak ilave destekleme ile su ürünleri ihracatının
duraklamasından olumsuz olarak etkilenen üreticilerimizin
mağdur olmasının engellenmesi ve kişi başı balık tüketim
miktarının artırılması ve Covid-19 pandemisi nedeniyle
üreticinin elinde kalan balıkların satışına katkı sağlanacağı
değerlendirilmektedir.

İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN TARIM DANIŞMANLARINA
DİTAP EĞİTİMİ VERİLDİ
Alıcı ve satıcıyı online olarak bir araya getirerek tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracak olan
Dijital Tarım Pazarı ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilimizde faaliyet gösteren Tarım
Danışmanlarına eğitim verildi. Tarım danışmanları aldıkları
eğitim sayesinde hem kendileri sisteme kayıt olacak hem
de danışmanlık hizmeti verdikleri üreticilerin sisteme kayıt
olmalarına yardımcı olarak sistemi daha aktif ve kullanışlı
hale getireceklerdir.

Tohumdan, çatala tüm zincirin takip edilebildiği ve sürdürülebilir üretimin sağlandığı bu sistem sayesinde küçük
çiftçiler, büyük çiftçiler ile aynı fiyat ve rekabet koşullarına
ulaşacaktır. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu sistem
sayesinde tarımsal üretim zincirinde sıfır atık da mümkün
hale gelecektir. Sistemin istenilen amaca ulaşabilmesi amacıyla tüm üreticilerimizin ve alıcıların sisteme kayıt olması
önem arz etmektedir.

DİTAP ülkemizdeki tarım sektörünün tamamını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sistemde üreticiler, alıcılar,
kooperatifler, birlikler, nakliyeciler, halciler, gübre, tarımsal
ilaç, alet ekipman sektörü, tarım danışmanları, finansman
ve sigorta sektörü kısaca tüm paydaşlar yer alacaktır. Sözleşmeli ve planlı üretimi teşvik eden bu sistemde üreticiler
ürünlerini değerinde satabilecek, alıcılar istediği kalite ve
fiyatta ürüne ulaşabileceklerdir.

RAMAZAN AYINDA 926 ADET GIDA DENETIMI
GERÇEKLEŞTIRILDI
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından COVİD-19 tedbirleri kapsamında ilimiz genelinde başlatılan
gıda denetim seferberliği ramazan ayında da hız kesmeden devam etti. Gıda denetim ekiplerimiz tarafından 30
günde 926 adet denetim gerçekleştirildi ve denetimler
sonucunda 12 işletmeye idari para cezası uygulandı.

rişlerinde ve işletme içinde uygun yerlerde dezenfektan
bulundurulması, maskesiz müşterilerin işletmeye alınmaması hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli olduğunu belirterek hem gıda işletmecisinin hem de tüketicilerimizin gerekli hassasiyeti göstermelerinin gerektiğini
vurguladı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; “Vatandaşlarımızın güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak Tarım ve Orman Bakanlığımızın önem verdiği konuların başında gelmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız
tarafından Covid-19 salgını nedeniyle Ülkemiz genelinde
başlatılan denetim seferberliğine ilimizde Ramazan ayında da aralıksız devam edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından 30
günde 926 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla
52 numune alınmıştır. Alınan numunelerin gerek analiz
sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen insan
sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan
uygunsuzluklar nedeniyle 12 işletmeye idari para cezası
uygulanmıştır” ifadelerini kullandı.

“174 Alo Gıda Hattı” hakkında da hatırlatmada bulunan
İl Müdürümüz; “Gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için tüketicilerinde bilinçli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketicilerin “174 Alo Gıda Hattı” veya
geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen 0501 174 0 174 WhatsApp gıda ihbar hattı üzerinden bizlere ulaşarak ihbarda
bulunabilmektedir” şeklinde konuştu.

Ramazan ayı nedeniyle halkımızın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak denetimlerin gerçekleştirildiğini belirten İl Müdürümüz; “Ramazan dolayısıyla tüketimi artan ürünleri üreten,
satan ve tüketime sunan gıda işletmeleri daha sık denetlenmiştir. Özellikle unlu mamuller ile tatlı üretim ve satış yerleri, ekmek, pide üretim ve satış yerleri, “ramazan
paketi” adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı
paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı gıda işyerlerinin
denetlenmesine ağırlık verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, 2020 yılında bugüne kadar ekiplerimiz tarafından toplam 5 bin 46 adet
gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve bu denetimler sonucunda 36 adet idari para cezası uygulandığını, 1 işletme
hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu
vurgulayarak, vatandaşlarımızın daha güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini
belirtti.

Gıda işletmelerine pandemi sürecinde alınması gereken tedbirleri bir kez daha hatırlatan İl Müdürümüz Kemal
YILMAZ; “Tüm gıda işletmelerinin Bakanlığımız tarafından
belirlenen hijyen kurallarına uymaları, işletmede çalışan
personelin mutlaka maske takması, gıda işletmelerinin gi-

KOCAELI VALILIĞİ GÖREVİNE ATANAN VALI SEDDAR YAVUZ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELI ILE
VEDALAŞTI

1’den devam

Ordu’nun tarımda fındık dışında gerçekten hayatını değiştirebilecek, kısa vadede ona
bir refah katabilecek çok ciddi tarımsal alanları yok. Elbette farklı ürün desenleri, çeşitleri
olabilir ama elimizde hem tarım hem de sanayi ürünü olan ve dünyada da talebi giderek
artan fındığın verimini artırmak, fiyat kadar önemli. Bu kapsamda arkadaşlarımız çok güzel
projeler yaparak saha çalışmaları yürüttü. Ben de bizatihi şahit oldum. Bu vesileyle emeklerinize teşekkür ediyorum.”
Ordu İl Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal YILMAZ da, Vali Seddar YAVUZ’a yeni görev
yerinin hayırlı olmasını dileyerek, “3 yıl boyunca gerçekten ilimize çok güzel hizmetleri oldu
Sayın Valimizin. Ben İl Tarım ve Orman Müdürü olarak birlikte çalışmaktan büyük bir keyif
aldım, onur duydum. Özellikle tarımsal projelerin uygulanması, üretimin artırılması noktasında bizlere her zaman cesaret verdi, bizleri teşvik etti. Birlikte gerçekten çok güzel işler
yaptık, çok güzel projeler uyguladık. Bu projelerin meyveleri bugün yavaş yavaş alınmaya
başladı. Tabi önümüzdeki günlerde daha güzel sonuçları hep beraber görmüş olacağız.
Sayın Valimize tarım camiasına olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendisinden
biz çok şey öğrendik, kimsesizlerin kimi olunması gerektiğini öğrendik. Bu makamların ne
kadar önemli olduğunu, sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu öğrenmiş olduk.
Sayın Valimize yeni görev yerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

ordu.tarimorman.gov.tr
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KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ
Hastalığın hava yolu ile geçmediği bilinmektedir.

•Eve döndüğünüzde kendinizi,
aile bireylerini varsa evcil hayvanınızı kene yönünden kontrol etmeniz gerekir (özellikle kulak arkası,
koltuk altı, kasık, diz arkası) çünkü
keneler kan emerken acı vermez
bu nedenle var ise sizin bulmanız
gerekir.

KİMLER RİSK ALTINDA
İnsanlarda KKKA virüsü enfeksiyonu tesadüfidir ve
insanlar enfeksiyon sonrası ciddi hastalık geliştiği bilinen
tek canlıdırlar.
•Tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler, çobanlar,
mezbaha çalışanları, kasaplar
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü (KKKAV) tarafından oluşturulan, halk
arasında sakırtlak olarak bilinen, ölümcül olabilen, viral ve
zoonoz bir hastalıktır. KKKA virüsü Bunyaviridae ailesinin
Nairovirus cinsine ait bir RNA virüs olup keneler tarafından insanlara bulaştırılır

•Veteriner hekimler
•Veteriner sağlık teknisyenleri
•Enfekte olduğu bilinen hastalarla temas eden sağlık
personeli
•Laboratuvar çalışanları
•Askeri Birlikler

KKKA ilk kez II. Dünya Savaşı yıllarında (1944) Rusya’nın
Kırım bölgesindeki askerlerde görülmüş, 1956 yılında da
Kongo’da hastalık ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı adını almıştır.

•Doğa sporcuları

Kardelen YILMAZ
Veteriner Hekim

•Endemik bölgelerde hayvancılıkla uğraşan hastalık riski yüksek
kişiler; eldiven, gözlük gibi koruyucu materyaller kullanmalı, hayvan
barınak duvarlarındaki delik, çatlak
ve yarıkları kapatarak iç ve dış yüzeyin sıvanmasını sağlamalı, İl/İlçe
Tarım ve Orman Müdürlükleri ve veteriner hekimlerden
kene mücadelesi hakkında bilgiler almalılar.
ÜZERİNİZDE KENE BULDUYSANIZ

•Kamp yapanlar

•İmkan varsa en yakın sağlık kuruluşuna en kısa sürede başvurulmalıdır.

•Hastaların yakınları
BELİRTİLER NELERDİR
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü, sadece insanda hastalık oluşturan virüs grubu içindedir.2-9 günlük
inkubasyon periyodundan sonra hastalık kendini ani gelişen; ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrıları ile gösterir. Bu şikayetleri karın ağrısı, bulantı ve kusma takip eder. Bazı vakalarda bu tabloya ek diyare (ishal)
görülebilir. Yüz ve boyun bölgesinde kızarıklıklar olabilir.
Bu şikayetleri takiben peteşiyal döküntüler, huzursuzluk
hissi, kişilik bozuklukları, depresyon, duygu-durum değişiklikleri de görülmektedir.
Ülkemizde ilk olgular 2002 yılında rapor edilmiştir.
2003 yılında tanımlanan hastalık, her yıl Nisan-Ekim ayları arasında görülmekte ve Haziran-Temmuz aylarında
pik yapmaktadır. İlk kez Tokat yöresinde görülen hastalığın son yıllarda etki alanı genişlemiş olup hemen hemen
ülkemizin her bölgesinden vaka bildirimi yapılmaktadır.
11.06.2020 tarihli Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre
bu yıl 10 Haziran itibariyle Ülkemizde KKKA vaka sayısı
geçen yıla göre artış göstererek 480’e ulaşırken 15 kişi ise
hayatını kaybetmiştir.

•Kişi kendi müdahele etmek durumundaysa; keneye
çıplak elle müdahale edilmemelidir.
•Kene deriye en yakın noktasından kavranmalı, kopmayacak ve patlatılmayacak şekilde 5-10 saniye aralıkla
iki harekette döndürmeden yavaşça yukarı doğru çekilip
bir bütün halinde alınmalıdır.
•Kene derideyken herhangi bir kimyasal madde (sabun, alkol, kolonya vb.) kullanımı kenenin kusmasına ve
daha fazla virüsün bulaşmasına yol açacağından kene çıkarılırken bu tür maddelerin kullanımından kaçınılmalıdır.
•Kene uzaklaştırıldıktan sonra bölge temizleyip sabunlu su ya da alkol ile temizlenmelidir.
•Kene uzaklaştırıldıktan sonra kişi sağlık kuruluşuna ulaşamayacak durumdaysa kendisini 10 gün süreyle ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, bulantı,
kusma ve ishal gibi şikâyetler yönünden takip etmeli, bu
şikâyetlerden herhangi birinin olması durumunda derhal
sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

NASIL BULAŞIR
Hastalık etkeni (KKKA virüsü) kenelerden hayvanlara
veya direk olarak insanlara bulaşabilir.
•En önemli bulaş yolu enfekte kenelerin kan emmesidir.
•Hastalık enfekte hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya diğer dokularına temas etmekle bulaşabilir.
(Ancak KKKA hayvanlarda belirtisiz seyredebileceğinden
hayvanın sağlıklı gözükmesi yetiştiriciyi yanıltabilir. Buna
bağlı hastalıklı hayvanla temas sonucu yetiştirici enfekte
olabilir bu nedenle en büyük risk grubunu hayvancılıkla
uğraşan kişiler oluştururlar.)

•Hastalıktan korunmada en önemli yol kenenin aktif
olduğu ilkbahar ve yaz aylarında kene popülasyonun yoğun olduğu alanlardan uzak durmaktır.

•Ülkemizde yapılan çalışmalarda sığırların yüksek
oranda kene barındıkları gözlenmiş büyükbaş hayvanlardan kenelerin temizlenmesi esnasında özellikle kene
çıplak elle ezilirse açığa çıkan enfekte kan yoluyla virüsün
alınabileceği de gösterilmiştir. Bunun yanında çıplak elle
sağılan enfekte hayvanlardan bulaş sıktır.

•Açık araziye çıktığınızda ya da pikniğe gittiğinizde
uzun kollu gömlekler, uzun paçalı pantolonlar, uzun çoraplar, kapalı ayakkabılar tercih etmeli ve giysiler düzenli
olarak kene varlığı yönünden kontrol edilmelidir. (Açık
renkli kıyafet tercihi olası kene tutunması durumunda kenelerin rahat tespitini sağlayacaktır.)

•Hastalık enfekte insanların kan ve vücut sıvılarına temas sonucu bulaşabilir

•Kenelerin vücuda yaklaşmasını önleyici prepartlar elbise (permethrin) ve cilde (DEET) uygulanmalıdır.

NASIL KORUNURUM
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30 KOYUNDAN 170 KOYUNA

GENÇ ÇİFTÇİ

SİBEL SENDİNÇ
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Adım Sibel SENDİNÇ. Ordu İli Mesudiye İlçesi
Dursunlu Mahallesinde yaşıyorum. Küçük yaşlardan
beri çiftçilikle uğraşıyorum.
Geçiminizi
sağlıyorsunuz?

sadece

hayvancılıkla

mı

Evet sadece hayvancılık yaparak geçimimizi
sağlıyoruz. Bunun yanında küçük bir fındık
bahçemiz var. 400 kg kadar bir fındığımız oluyor.
Bunların dışında bir geçim kaynağımız yok.
Sadece küçükbaş hayvancılık mı yapıyorsunuz ?

Çoğunluk olarak küçükbaş hayvanımız var.
Büyükbaş hayvan olarak ise 2 tane ineğimiz
mevcut. İneklerin daha çok sütünden yağından
yararlanıyorum.
Genç Çiftçi Projesi’nden faydalanmadan
önce kaç küçükbaş hayvanınız vardı ve şuan kaç
hayvanınız mevcut?

Kaç çocuğunuz var
yardımcı oluyorlar mı?

size

işlerinizde

İki çocuğum var. Bir kızım ve bir oğlum.
Bu işi daha çok çocuklarımızın sayesinde
yapıyorum. Kızım 16 yaşında oğlum 14 yaşında.
Kızım ev işinde, oğlum ise eşim işe gittiğinde
bana yardımcı oluyor. Çocuklarım genelde
okulda oluyorlar. Ama servisle gidip geldikleri
için okuldan döndükten sonra işlerimde bana
yardımcı oluyorlar.
Koyunlarınız için veterinerlik hizmeti
alıyor musunuz?
Evet, koyunlarımız için sağ olsunlar İlçe
Tarım veOrman Müdürlüğü veteriner hekimleri
her daim bizlere yardımcı oluyorlar. Kontrol
ve aşılarını aksatmadan yapıyorlar. Bunların
dışında hayvanların doğumu, basit ilaç uygulamaları
gibi yapılması gerekenleri kendimiz yapıyoruz.

Koyunlarınızın sütü ve yününden
faydalanıyor musunuz?

Öncelikle söylemek istediğim eşim
bu işi çok seviyor. Hayvanlar eşime
ailesinden kalma ve hayancılığı severek
yapıyoruz. Genç Çiftçi Projesi’nden
faydalanmadan önce ise 30 ila 40
arası küçükbaş hayvanımız vardı. 2017
yılında Devletimizin başlattığı Genç
Çiftçi Projesi’ne başvurarak projeden 37
küçükbaş hayvan almaya hak kazandık.
Çok şükür bu koyunlarımızı çoğaltarak
bugün 170 küçükbaşa ulaştık.

Koyunlarımızın
sütünden
çok
faydalanma imkanımız olmuyor. Çünkü
koyun yılda 2 kere kuzu doğurduğu
için sağma imkanı olmuyor. Eğer sağım
yaparsak sütünü satıyoruz. Bunun
dışında
yününden
faydalanıyoruz.
Yünün kg’ını 5 TL den satıyoruz. Ama
yün eskisi kadar satılmıyor. Şehir
dışından gelen vatandaşlar yardım
amacıyla az miktarda da olsa bizden
yün satın alıyorlar.

Koyunlarınızı daha da çoğaltmayı
düşünüyormusunuz?
Az önce dediğim gibi şuan 170
hayvanımız
mevcut
ama
tabiki
sürümüzü daha da çoğaltmak istiyoruz.
Ama dededen kalma ağıllarımız bunun
için hem yetersiz hem de kullanılamaz halde.
Kendi imkanlarımızla ağıl yapacak maddi gücümüz
bir yere kadar oluyor bu yüzden devletimizin ağıl
yapımına verdiği desteklerden yararlanmak içinde
en kısa sürede başvuru yapacağız.

Son
olarak
okuyucularımıza
söylemek istediğiniz şeyler var mı?

Koyunlarınızdan nasıl gelir elde ediyorsunuz?
Gelirimizi daha çok kuzularımızı satarak
sağlıyoruz. Bunun yanında kurbanlık, adaklık
koyunlarımız da oluyor. Koyun yılda 2 kere doğum
yaptığı için sağma imkanı olmuyor.
Kuzu ve kurbanlık satışarı ile ekonomik
olarak geçinebiliyor musunuz ?
Ortalama bir kuzunun tanesini
800-900 TL civarlarında satıyoruz.
Kendimizin bir kredi borcu mevcut,
bu olmasa geçimimizi rahat sağlıyor
ama ödemelerimiz olduğundan şuan
zorlandığımız zamanlar oluyor.
Şuan
Kurbanlık
oluyor mu?

satışlarınız

Evet, oluyor ama bu sene virüsden
dolayı satışlarımız düştü. Bu ayda
satış yapmamız gerekiyordu fakat
pazarlar kapandığı için zamanında

ordu.tarimorman.gov.tr

satış yapamadık. Alıcılar virüsü fırsatçılığa çevirip
malımızı düşük fiyata almaya çalıştığı için de
fiyatlarda anlaşamıyoruz.
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Öncelikle bizlere kendimizi anlatma
imkanı verdiğiniz için İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum.
Devletimiz ve Bakanlığımıza da Genç Çiftçi Projesi
ile bizlerin daha fazla üretmesini teşvik etmek
amacıyla sağlamış oldukları desteğe teşekkür
ediyorum. Hayvancılık yapmak isteyen herkese
tavsiyem önce yaptıkları işi sevmeleri olacaktır.

Tarım

7

Ordu’da

ATIL TARIM ARAZİLERİNİN ÜRETİME KAZANDIRILMASI
Tarım, insanoğlunun temel besin maddelerini üretmesi,
ulusal sanayiye hammadde temin etmesi, bir istihdam alanı olması ve ülke ekonomisine ihracat yoluyla döviz girdisi
sağlaması nedeniyle her ülke için stratejik öneme sahip bir
sektördür.
Tarım sektörünün temel girdilerinden olan toprak, İnsanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi, ülkelerin kalkınma
ve refahının sağlanması bakımından vazgeçilmez bir doğal
kaynaktır.
Tarım arazisi ise, “Toprak, topoğrafya ve diğer ekolojik
özellikleri bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi için uygun olan ve halihazırda bu amaçla kullanılan veya ekonomik olarak imar, ıslah ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal ve
su ürünleri üretimi için uygun hale dönüştürülebilen araziler” şeklinde tanımlanmaktadır.
Bu kadar öneme sahip tarım arazilerinin alanlarının artırılabilmesi mümkün olmamakla birlikte, erozyon, yanlış
kullanım ve doğal nedenlerle ortaya çıkan toprak bozulumunun yanı sıra, gıda ve tarımsal hammadde ihtiyacının
her geçen gün artması ve ileriye yönelik gıda kıtlığı endişesi
dolayısıyla tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı konusundaki farkındalığı artırmıştır.
Ülkemiz konumu, coğrafi yapısı ve ekolojik koşulları
nedeniyle tarımsal üretimde ürün çeşitliliği ve üretim miktarı yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin
gelişimi, uluslararası rekabette varlığını kanıtlaması ve sürdürebilmesi açısından tarım arazilerinin etkin ve planlı bir
şekilde kullanması önemlidir. Sahip olunan tarım arazilerinden azami fayda sağlanması ve her karışının değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Ekonominin ana sektörlerinden
olan tarımın en temel sermayesi olan toprak, diğer üretim
faktörlerinden farklı olarak yeniden üretilemez nitelikte olduğundan, sürdürülebilir ve etkin kullanılmalıdır. Tüm bu
veriler ışığında tarım arazilerinin amacına uygun kullanımı,
mevcut arazilerden yüksek verim elde edilmesi kadar, çeşitli nedenlerle kullanılmayan tarım arazilerinin de tarımsal
üretime katılabilmesi önem arz etmektedir.
Tarımsal üretim yapılabilir vasıfta olup sosyal, ekonomik, teknik, hukuki, çevresel vb. nedenlerden dolayı malik
ya da malikleri tarafından kendi iradeleriyle en az üç üretim
dönemi tarımsal üretim faaliyeti yapılmayan araziler atıl tarım arazisi olarak değerlendirilmektedir.
İlimizin 262.259 hektarı tarım alanıdır.

İlimizin tarım alanlarının % 87’ sinde fındık tarımı yapılmaktadır.
İlimizde kullanılmayan tarım arazisi miktarı 8.654 hektardır.
Bu arazilerin büyük bir kısmı ilimizin yüksek kesiminde bulunan Mesudiye ve Akkuş İlçelerinde bulunmaktadır.
Kullanılmayan arazilerin çoğu, İlimizin en önemli tarımsal
ürünü olan fındık yetiştiriciliğine uygun olmayan alanlardan ibarettir.
İlimizde tarım arazilerinin atıl kalması, etkin ve verimli
kullanımını olumsuz etkileyen faktörler:
1-İlimizin topoğrafik yapısı.
2-Tarımsal işletmelerin küçük ölçekli olması.
3-İşletmeleri oluşturan arazilerin parçalı yapıda olması.
4-Mülkiyetten kaynaklanan sorunlar (ihtilaflı tarım arazileri, verasete iştirak, elbirliği ile mülkiyet vb.)
5-İşletmelerin küçülmesi ve nüfus artışına bağlı olarak
meydana gelen göç. Özellikle, tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlayamayan genç nüfusun kırsal alanı terk ederek
büyük şehirlere göç etmesi ve tarımsal üretimin kırsalda
yaşayan yaşlı bireylere kalması.
6- İşletme ölçeğinin küçük olması nedeniyle tarımsal
mekanizasyonun yeterince uygulanamaması.
7-İlimizde kiracılık, yarıcılık ve ortakçılık gibi unsurların
kullanım alışkanlığının olmaması.
Tarım arazilerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımına etki eden en önemli unsurlar arasında bu arazilere
sahip işletmelerin ölçekleri ve arazilerin parçalılık durumu
gelmektedir. Tarımsal işletmelerin parçalılığının göstergesi,
işletme başına düşen ortalama parsel sayısıdır.

Hüseyin ÇAKIR
Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı
Şube Müdürü
İyi işleyen bir arazi yönetimi, ancak iyi bir arazi politikası
ile mümkündür. AB genelinde ortalama işletme büyüklüğü
126 dekar olduğu ve bu rakamın bazı üye ülkelerde 500 dekarın üzerine çıktığı dikkate alındığında, ortalama işletme
büyüklüğü yaklaşık 60 dekar olan Türkiye’nin, tarım sektörünü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturabilmesi bakımından bu alandaki gerekli tüm tedbirleri alması gerekmektedir. İlimizde ise işletme büyüklüğü yaklaşık 14 dekar
olup, Türkiye ortalamasının bile çok çok altındadır.
Dünyada Arazi Bankacılığı uygulamaları tarım arazilerinin düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi çalışmalarında uzun yıllardır kullanılan bir araç olarak karşımıza
çıkmaktadır. Tarım işletmelerini ve arazilerin geliştirilmesini
desteklemek amacıyla Avrupa’nın değişik ülkelerinde farklı
özellikler barındıran desteklemeler, bankacılık uygulamaları, arazi stoklama, arazi fonları ve kredilendirme gibi araçlar
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerde, tarım arazileri tek elden yönetilmekte, isimleri farklı
olsa bile (arazi bankacılığı, arazi yönetim ofisleri, arazi fonu
gibi) amaç olarak tamamı tarım arazilerinin ekonomik olarak sürdürülebilir ölçeğe getirilmesi, düzenlenmesi, kırsal
alan yönetimi gibi konularda etkin ve verimli arazi kullanım
politikaları geliştirmek için çalışmaktadırlar.
Son yıllarda Bakanlığımız tarafından arazi bankacılığı
çalışmalarına hız verilmiş ve aynı zamanda tarıma elverişli
atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda İlimizde Hazine ve gerçek kişilere ait atıl durumda olan arazilerin tespitleri yapılarak Tarım Bilgi sistemine girilmiştir. Buna göre Hazineye
ait 820 adet parselde kayıtlı 7.441 dekar, gerçek kişilere ait
13451 adet parselde kayıtlı 79.104 dekar olmak üzere, toplam 14271 adet parselde kayıtlı 86.545 dekar atıl arazi tespit
edilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

Çiftçi kayıt Sistemi verilerine göre, İlimizde işletme başına yaklaşık 8 adet parsel düşmekte olup, ortalama parsel
büyüklüğü yaklaşık 2 dekardır. İşletme büyüklüğü ise yaklaşık 14 dekardır.
Buradan anlaşıldığı üzere ilimizde genel itibariyle küçük
ölçekli tarım işletmeleri yaygın olarak bulunmaktadır.
İlimizde tarım arazilerinin sahiplerince işlenmesi en
yaygın işletmecilik şeklidir.

KAHVERENGİ KOKARCA (Halyomorpha Halys)
Kahverengi Kokarca, Uzak Doğu (Çin, Japonya, Kore ve Tayvan) kökenli bir tür olup, tarımsal
üretimde önemli kayıplara neden olan ve yaklaşık
300 konukçusu olan polifag ve istilacı bir türdür.
2016 yılında Gürcistan’da tespit edilmiş ve 2017
yılında Artvin’den ülkemize giriş yapmıştır. Zararlının erginleri yüksek uçuş kapasitesi sayesinde
ülke geneline yayılıp çeşitli kültür bitkilerinde zarar yapabilme potansiyeline sahiptir.
Kahverengi Kokarca, erginleri 12-17 mm boylarında, üstten genel görünüşü kahverengimsi benekli renktedir. Antenler 5 segmentli olup
5.segmentin dip kısmı ile 4.segmentin dip ve uç
kısımlarında açık renkli bant bulunur. Zararlı yumurta dönemini tamamlayıp 5 nimf dönemi
geçirerek ergin olur. Kışı ergin halde çoğunlukla
ev, depo gibi kapalı mekanların korunaklı kısımlarında geçirmektedir. Kışlayan erginler ortalama
sıcaklığın 17 C’ ye ulaştığında kışladığı yerlerden
çıkarak 2-3 hafta beslenip yumurta koymaya başlar. Yumurta paketlerini 14-28’lik gruplar halinde
fındık yapraklarının alt yüzeyine bırakır. Yumurtadan çıkan zararlı toplamda 5 nimf dönemi geçirerek ergin olur. Zararlı Karadeniz Bölgesinde yılda
1-2 döl verir.
Kahverengi Kokarca polifag bir zararlı olup,
ergin ve nimfleri birçok meyve ve sebzede emgi
yapmak suretiyle zarar yaparlar. Konukçuları arasında fındık, elma, armut, şeftali, kayısı, kivi, biber,
domates gibi birçok kültür bitkisi bulunur. Beslendiği meyve ve yaprak yüzeyinde başlangıçta
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Esra GÜRGÖR
Ziraat Mühendisi

küçük nekrotik alanlar meydana gelir. Esas zararı
meyvelerin olgunlaşması sırasında görülür. Küçük
nekrotik alanlar meyve olgunlaştığında içe doğru
genişleyerek zedelenmeler ve çürüklükler oluşur.
Fındık çotanaklarında ise çürümelere, boş ve şekilsiz meyve oluşumuna ve lekeli iç zararına neden
olur. Fındığın kalitesini ve pazar değerini düşürür.
Ayrıca salgıladığı kötü koku ile fındıkta aroma değişimine neden olur. Ayrıca kışlamak için toplandığı alanlarda insanlarda rahatsızlık oluşturur.
Zararlının bulaşması, erginlerin uçma kapasitesi yüksek olduğundan çoğunluğu erginler vasıtasıyla olur. Ayrıca kışlamak için cansız materyalleri tercih eden erginler bu materyallerin nakliyesi
ile çok uzak mesafelere taşınabilirler. Bu nedenle
zararlının yayılım alanları belirlenerek iç karantina
önlemlerine ağırlık verilmelidir. Zararlı kışlamak
için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih
ettiği için kışlaklarda mücadelesi önemlidir. Bu sebeple zararlı henüz kışlaklardan çıkmadan erginlerin toplanıp imha edilmesi popülasyonu önemli
ölçüde azaltır. Zararlı ile biyoteknik mücadele metodu olarak feromon tuzaklarla popülasyon yoğunluğu takip edilerek zararlının yayıldığı alanlar
belirlenmelidir. Zararlıya karşı kimyasal mücadele
yapmakta mümkündür. Bunun için Bakanlığımız
Teknik Talimatları doğrultusunda Bitki Koruma
Ürünleri Veri Tabanında tavsiye edilen bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır. Ayrıca her ürün
grubunda bağ ve bahçeler bakımsız bırakılmamalı
her türlü hastalık ve zararlıların bakımsız bahçelerde daha çok görüldüğü unutulmamalıdır.

ordu.tarimorman.gov.tr
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Toplantıda yaptığı konuşmada dünyanın bir yanında
gıdalar çöpe atılırken, diğer yanında ise insanların açlık
nedeniyle bir sonraki gün hayatta kalıp kalmayacağını bilemediğini vurgulayan Bakan Pakdemirli “Bugün burada
gıda kayıp ve israfı ile mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedeflediğimiz uzun soluklu bir projeyi başlatıyoruz.
Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Projesi ile bu konuda da
dünyaya rol model olmayı hedefliyoruz” dedi.
1,5 YILDIR ÇOK SAYIDA PAYDAŞLA KAMPANYA ÜZERİNDE ÇALIŞTIK
Kampanya için yaklaşık 1,5 yıldır çalışmaların yürütüldüğünü ifade Pakdemirli “Gıda arzı ve gıda talebiyle makro ve mikro olarak direkt ilişkili olan Gıdanı Koru, Sofrana
Sahip Çık Kampanyamız için geçtiğimiz bu süre zarfında
sektörden çok sayıda paydaşla bira araya geldik. Mart ayı
içerisinde de bu kampanyanın başlangıcını sizlerle yüz
yüze paylaşmayı planlamıştık. Ancak tüm dünyayı olduğu
gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle bu mümkün olmadı” açıklamasını yaptı.
GIDA ARZ ZİNCİRİNİN VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİN
ÖNEMİ ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILDI
Pandemi sürecinde dünya çapında gıda arz zincirinin
ve gıda arz güvenliğinin öneminin çok daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan Bakan Pakdemirli “Pek çok ülkede, insanların gıdaya ulaşmak için oluşturdukları süpermarket kuyruklarını ve boş rafları gördük. Türkiye olarak her ne kadar
bu süreçte, gıda arz zincirinde hiç bir sorun yaşamamış
olsak da, gıdanın öneminin bir kez daha idrak edildiği bu
günlerde, biz de kampanyamızı daha fazla ertelememeye
karar verdik” değerlendirmesinde bulundu.
ÜRETİLEN GIDANIN, HER YIL ÜÇTE BİRİ KAYBEDİLİYOR YA DA İSRAF EDİLİYOR
Yapılan tahminlere göre 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara, Türkiye nüfusunun ise 100 milyona ulaşacağını gösterdiğini belirten Bakan Pakdemirli “2050 yılında
dünya gıda talebinde de yüzde 60’lık bir artış bekleniyor.
Dünyada her 9 insandan 1’i açlıkla karşı karşıya iken, 670
milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite
sorunu yaşıyor. Üretilen gıdanın, her yıl üçte biri yani 1,3
milyar ton ise kaybediliyor ya da israf ediliyor” diye konuştu.
İYİ BİRER ‘GIDA OKUR-YAZARI’ OLMALIYIZ
Gıda tedarik zincirinin tarladan sofraya kadar olan tüm

‘‘ GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK’’
süreçleri kapsadığının altını çizen Pakdemirli “FAO’nun son
araştırmasına göre, tarladan perakendeye gelinceye kadar
üretilen gıdanın %14’ü kayboluyor. Öte yandan gıda israfı
ise, satış yani perakende ve tüketim aşamasında karşımıza
çıkıyor. Satış ve tüketim aşamasında gıda israfı 1/3 olarak
gerçekleşiyor. Ayrıca ben gıda okur-yazarlığını çok önemsiyorum. Toplumun % 65’i gıdaların son tüketim tarihi ve
tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkı bilmiyor. Dolayısıyla, bilinçli bireyler, bilinçli toplum prensibiyle öncelikle
evlerimizde, bireysel alışkanlıklarımızı değiştirerek gıda israfına son vermeliyiz, her birimiz iyi birer ‘gıda okur-yazarı’
olmalıyız” şeklinde konuştu.
“ÜLKEMİZDE, HER YIL 18,8 MİLYON TON GIDA ÇÖPE
GİDİYOR”
Ülkemizde yaşanan gıda kayıp ve israfına da değinen
Pakdemirli “ Günlük olarak 4,9 milyon ekmeğin israf edildiğini görüyoruz. Üretilen sebze ve meyvelerin %50’sinde
kayıp yaşanıyor. Hizmet sektöründe işletme başına yılda
4,2 ton gıda, 2.000 litre içecek israfı gerçekleşiyor. Yani ülkemizde, her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da
yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına
denk geliyor. Dolayısıyla israf edilen gıdaların miktarını
azaltmak için tüm gıda zinciri boyunca verimli çözümler
üretmemiz gerekiyor” dedi.
İLK AMACIMIZ GIDADA KAYIP VE İSRAFI ÖNLEMEK
Türkiye’de ilk defa gıda kayıpları ve israfının önlenmesi,
azaltılması ve yönetimine ilişkin bir Ulusal Strateji Belgesi
ve Eylem Planını hazırladıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli “Ulusal Stratejimizin temelini Gıda Kaybı Hiyerarşine
göre kurguladık. İlk amacımız gıdada kayıp ve israfı önlemek. İkinci amacımız, mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak. Üçüncü amacımız, insani tüketimi mümkün değilse, hayvan yemi olarak kullanmak. Son olarak da
atık gıdanın geri dönüşümünün sağlamak” dedi.
100’E YAKIN EYLEM BELİRLENDİ
Bu amaçlara ulaşmak için 100’e yakın eylem ve her
eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kurum ve
kuruluşların belirlendiğini belirten Pakdemirli “Bakanlık
olarak stratejimizin temel ayağı olan gıda kayıp ve israfının
önlenmesinde farkındalığı artırmak için ilk adımı da bugün
burada sizlerle birlikte atmış oluyoruz. Farkındalık konusu,
gıda kayıpları ve israfını önlemede en önemli unsur. İşte
bizler de sizlere sesimizi daha fazla duyurabilmek için, bu
amaçları baz alarak, bir kampanya tasarladık. İnandık ki,

kampanyamıza temel teşkil eden bu belgeyi sadece okunabilir bir doküman olmaktan çıkartıp, içindeki eylemleri
daha yüksek sesle dile getirebileceğimiz ve gıda zincirindeki tüm paydaşlarımıza ulaşabileceğimiz bir yöntem
belirlersek, bu küresel sorunun çözümünde öncü bir rol
oynayabiliriz. Bir araya geldiğimizde ne kadar güçlü olabildiğimizi gösterebiliriz” diye konuştu.
İSRAFLA SAVAŞIN MASKOTU “CANO”
Kampanyanın kayıp ve israf farkındalığına yönelik yaşayan www.gidanikoru.com adresli bir websitesi olacağını
da belirten Dr. Bekir Pakdemirli, Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık Kampanyasının maskotu “Cano’yu da basın toplantısında tanıttı.
Cano’nun bu kampanya boyunca bizlerle birlikte olacağını vurgulayan Bakan Pakdemirli “Onu her yerde görebileceksiniz. Restoranda karşımıza çıkacak ihtiyacın kadar
sipariş ver diyecek, bazen marketlerde göreceğiz, alışverişini evde planladın mı diye soracak, bazen çalıştığımız
yerin yemekhanesinde bize kampanyamızı hatırlatacak”
açıklamasını yaptı.
Gıda işletmeleri için iyi uygulama rehberleri de hazırladıklarını ifade eden Pakdemirli “Ortam izin verdiği
sürece beraber atölye çalışmalarıyla kapasitemizi güçlendirip, kaynaklarımızı boşa harcamamayı öğreneceğiz.
Kampanyamızda bir Gıdanı Koru Mutfağımız da olacak.
Kampanyamızla, etkin yönetilen web sayfamız ve sosyal
medya hesaplarımız aracılığıyla farkındalığı arttırmayı ve
katılımcılığı teşvik etmeyi hedefledik” değerlendirmesinde
bulundu.
YÜZDE 2’LİK GIDAYI ÇÖPE ATMAZSAK, 360 BİN AİLENİN 1 YILLIK ASGARİ GEÇİMİ SAĞLANIYOR
Kampanyanın gerçek sahibinin toplumun her kesimi
ve bireyi olduğunu da söyleyen Pakdemirli “Çünkü ülkemizde Gıda Kayıp ve İsrafını bir nebze, yani % 2 civarında
gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek, bunun anlamı
10 milyar lira demek, yani 360 bin ailenin 1 yıllık asgari
geçim rakamı demek. Bu oranı %5 yapmayı başarırsak 25
milyar lira demek. Bu da yine 900 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamına karşılık gelmektedir. Kısacası bu kaybın
ekonomik boyutu da oldukça yüksek. Bu bağlamda tüm
paydaşlardan kampanya süresince farkındalık oluşturma
çalışmalarına destek vermelerini bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

İLIMIZDE TARIMSAL ÜRETIM KESINTISIZ
OLARAK DEVAM EDIYOR

FINDIKTA KÜLLEME HASTALIĞI İLE
MÜCADELE’YE DİKKAT
1’den devam

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal Yılmaz, koranavirüs salgını sürecinde İlimizde
tarım sektörünün olumsuz etkilenmemesi, tarımda sürdürülebilirliğin ve gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini söyledi.
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, İlimizdeki bazı çiftçileri ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinin ardından bir açıklama yapan İl Müdürümüz,
Kovid-19’la mücadelede alınan tedbirlerin devam ettiğini belirtti. Alınan tedbirlerden tarım
sektörünün olumsuz etkilememesi için Ordu’da da çiftçilere gerekli desteğin verildiğini
aktaran İl Müdürümüz, koranavirüs salgını sürecinde Ordu’da tarım sektörünün olumsuz
etkilenmemesi, tarımda sürdürülebilirliğin ve gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla
tarımsal faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini vurguladı. İl Müdürümüz, üreticilerin arazilerinde, ahırlarında, bahçelerinde üretmeye devam ettiğine dikkat çekerek, kendilerinin de
her zaman olduğu gibi bu süreçte de üreticilere her türlü destekte bulunmayı sürdürdüklerini dile getirdi. Yaşanan süreçte özverili çalışmalarından dolayı tüm çiftçileri kutlayan İl
Müdürümüz, şöyle devam etti: ”Sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de hayvan sağlığı
ekiplerimiz gerekli aşılama ve kimliklendirme çalışmalarını devam ettiriyor. Bir taraftan da
Ziraat Mühendislerimiz, ana ürünümüz fındıkta külleme hastalığı ile mücadele döneminde herhangi bir sıkıntı yaşanıp hastalığın verime olumsuz etkisi olmaması adına sahada
çalışmalarını sürdürüyor. Fındık bahçelerinde külleme hastalığına karşı kimyasal mücadelenin nasıl, ne şekilde yapılacağına dair üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler uygulamalı
olarak yapılmakta ve fındık bahçelerimizde külleme hastalığına karşı mücadele çalışmaları
devam etmektedir.” İl Müdürümüz, bir yandan gezginci arıcıların son hazırlıklarını yaptığını, Ordu’da kalan acıların da arılarının ilkbahar bakımlarını sürdürdüğünü ifade ederek,
sokağa çıkma kısıtlamasında arıcılar, hayvan sahipleri ve bitkisel üretim yapan çiftçilerin
hiçbirinin olumsuz etkilenmediğini, İl Hıfzıssıhha Kurulunca tarımın sürdürülebilirliği adına
gereken her türlü kararın alındığını vurguladı. Üreticilerin tarım alanlarında faaliyetlerine
devam etmeleri adına her türlü karar alınmak suretiyle tarımsal üretimin yaşanan bu sıkıntılı süreçten olumsuz etkilenmemesinin sağlandığını belirten İl Müdürümüz, üreticilerin
üretmeye devam ettiğini söyledi.

ordu.tarimorman.gov.tr

Hastalık belirtileri ve ilaçlı mücadele hakkında bilgi veren İl Müdürümüz; “Külleme hastalığı belirtilerini ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde gösterir. Hastalık rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır. Külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler
yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, yaprakların alt kısımlarında
gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk açılımları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler
oluşur. Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un
serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda
kurumalar gözlenmektedir. İlk ilaçlamaya Külleme Hastalığının belirtilerinin görülmesi ile
birlikte fındık kozalak akarı zararlısı da dikkate alınarak Kükürt kullanılarak başlanmalıdır.
Uygulamanın ardından yağmur yağması durumunda ilaçlanma tekrarlanmalıdır. Mücadele
10-15 gün ara ile en az 3 tekerrür olacak şekilde tekrarlanmalıdır. 2. ve sonraki ilaçlamalarda Bakanlığımız tarafından külleme hastalığı için ruhsatlandırılan ilaçlardan herhangi birisi
kullanılabilir. Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Çisentili
ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama
esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır” ifadelerini kullandı.
İlimizin fındıktan sonra diğer önemli bir geçim kaynağı da arıcılık olduğunu belirten İl
Müdürümüz; “İlaçlama faaliyetlerinden arıların zarar görmemesi için su içtiği kaynaklara
Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması, ilaçlamaların akşamüzeri arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılması ayrıca zirai mücadele zamanı gelmeden bir hafta önceden arıcılarımızın arılarını mümkün mertebe 6 km. uzağa yerleştirmeleri gerektiğin vurguladı.
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evimiz mutfağımız bitkiler

gülmece

Pişirmek için Malzemeler,
½ su bardağı zeytinyağı, 1,5 su
bardağı su, 2 dilim limon, Tuz
Yapılışı : İç pilav için;
Pilav
tencerenizi
ocağa
alın. Zeytinyağını ekleyin ve
ısıtın. Isınan tavanızın içerisine
yemeklik doğranmış soğanları
ilave edip yumuşayana kadar
soteleyin. Pirinci ilave edin ve
kavurun. Kuş üzümünün suyunu
süzün. Tencerenize kuş üzümü,
tuz, karabiber, toz şeker ve suyu
ilave edip karıştırın. Tencerenizin
kapağını kapatın ve pişmeye
bırakın.Pilavınız suyunu çekince
ocaktan alıp yenibahar ve kuru
naneyi ekleyip karıştırın.

4 Enginar
Dolması
4 Damla Sakızlı
Kurabiye

Birleştirmek için;

Malzemesi :14 adet asma yaprağı, 7 adet
enginar
İç Pilav için Malzemeler
¼ su bardağı zeytinyağı, 2 adet büyük
boy soğan (ince yemeklik doğranmış), 1
su bardağı pirinç (nişastası gidene kadar
yıkanmış), 1 avuç kuş üzümü (sıcak suda
bekletilmiş), Tuz, Karabiber, 1 yemek kaşığı
toz şeker, 1 + ¼ su bardağı su, 2 dilim limon,
1 çay kaşığı yenibahar, piştikten sonra, 2
dolu tutam kuru nane,

Malzemesi:300 gr. tereyağı – oda sıcaklığında, ¾ su
bardağı pudra şekeri, 2 – 3 adet damla sakızı – dövülmüş,
3 su bardağı un, 5 yemek kaşığı buğday nişastası, 1 paket
vanilya, 1 paket kabartma tozu, ½ su bardağı file badem
Üzeri için Malzemeler; Pudra şekeri
Yapılışı
Bir karıştırma kabında tereyağı ve pudra şekerini bir
spatula yardımıyla karıştırın. Havanda dövdüğünüz damla sakızını ilave edip karıştırmaya devam edin. Un, buğday
nişastası, vanilya, kabartma tozunu eleyerek ekleyin. File
bademleri ekleyin ve yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde
parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine aktarın. 180 derecede önceden ısıtılmış
fırında üzeri hafif renk alana kadar 15 – 18 dakika pişirin.
Çıkarıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra pudra şekeri
serperek servis edin.

Enginar çanağınızın çukuruna
iç pilavdan doldurun. Her bir
enginarın üzerine iki tane asma
yaprağını her tarafını örtecek
şekilde sarın ve yaprak uçlarını alt
kısma doğru elinizle düzeltin. Enginarlarınızı
tencerenize
dizin.
Zeytinyağı,
limon
dilimleri, tuz ve suyu ekleyip kısık ateşte
40 – 45 dakika kadar pişirin. Enginarlarınızı
pişirdiğiniz tencerede soğutun. Soğuyan
enginarlarınızı servis edeceğiniz tabağa alın
ve üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edin.
Not: Enginarlarınızın beyaz renkte
kalması için un ve limonlu bir suda
bekletebilirsiniz.

- Kötü Alışkanlık Doksanlı yaşlara yaklaşmış iki yaşlı kadın sohbet

gülelim...
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DAMLA SAKIZLI KURABİYE

ENGİNAR DOLMASI

biraz da

Tarım

Ordu’da

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

&ğlık

er

Bitkil

Sa
DUT

Diğer kadın ise cevaben:
- “Haklısın benimki de bir ara başladı ama uyguladığım tedbirlerle tırnak yemesini engelledim.” der.
- “Çok iyi! Ne yaptıysan bana da öğret lütfen.”
- “Çok basit dişlerini sakladım.”

-HayatHintli bir yaşlı usta, çırağının sürekli her şeyden
şikayet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz
almaya gönderdi. Hayatındaki her şeyden mutsuz
olan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona, bir avuç
tuzu, bir bardak suya atıp içmesini söyledi. Çırak,
yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı.”Tadı nasıl?” diye soran yaşlı adama öfkeyle “acı” diye cevap verdi.Usta
kıkırdayarak, çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Az ilerdeki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu
kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden su içmesini
söyledi. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu:

1. Dut, hem çözünür hem de çözünmez lif için ideal bir kaynaktır. Çözünür lif, kan şekerini kontrol etmeye ve zararlı kolesterol seviyelerini azaltmaya yardımcı olurken, çözünmeyen lif
sağlıklı bir sindirim sistemi için gereklidir.

“Tadı nasıl?”
“Ferahlatıcı” diye cevap verdi genç çırak.
“Tuzun tadını aldın mı?” diye sordu yaşlı adam,
“Hayır” diye cevapladı çırağı.
Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına diz
çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve söyle
dedi:
“Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir, ne azdır, ne de
çok. Istırabın miktarı hep aynıdır. Ancak bu ıstırabın
acılığı, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Istırabın
olduğunda yapman gereken tek şey, ıstırap veren
şeyle ilgili hislerini genişletmektir. Onun için sen
de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış.”

1 7 4
ALO GIDA

2. 1 porsiyon dutta günlük lif ihtiyacının yüzde 20’si bulunmaktadır.
3. Dut antosiyaninden zengin iyi bir antioksidan kaynağıdır.
Antosiyanin anti-inflamatuar etkisi ile ağrıyı azaltıcı ve iyileştiricidir.
4. İçeriğindeki resveratrol ile anti-aging kaynağıdır. Yapılan
çalışmalar, resveratrolün kan basıncını düşürdüğünü ve kalp
hastalığı riskini azaltabildiğini göstermektedir.
5. Antioksidandan bu kadar zengin bir meyve aynı zamanda
serbest radikallerle savaşan kansere ve yaşlanmaya karşı koruyucu etkiye de sahiptir.
6. Dut meyvesi çok yüksek oranda C vitamini kaynağıdır. C
vitamini bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve hasarlı dokuları
onarmak için çok önemlidir.
7. Özelikle kuru dut demir için günlük değerin yüzde 30’unu
içerir ve bu sayede kansızlık yaşayanlar için harika bir kaynaktır.

ordu.tarimorman.gov.tr
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FINDIK DIYARI ORDU’DA ÇILEK HASADI YÜZ GÜLDÜRÜYOR
Ordu’da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla üretimine başlanılan, kısa sürede
yıllık üretim miktarı bin tona kadar çıkan çilekte sezonun ilk hasadı Mayıs ayında başladı.
İlimizde yaklaşık 10 yıl önce üretimine başlanan çileğin kilosu bu yıl 12 liradan satışa
sunulurken, rekoltenin geçen yıla göre artış göstermesi bekleniyor.
Çilek tarlasında imece usulü hasat gerçekleştirilirken, toplanan ürün satışa sunulmak
üzere şehirdeki ve İl dışındaki market ve manavlara gönderiliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde çilek
hasadı yapıldığı esnada üreticileri ziyaret etti.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, çileğin özellikle sahil ve orta kesimde yoğun olarak
yetiştiriciliğinin yapıldığını söyledi.
Üreticilerin özellikle son yıllarda çilek üretimine ilgi gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, bu
noktada Bakanlığın veDOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının imkanlarını kullanarak
hazırlandıkları projelerle çilek üretimini il genelinde yaygınlaştırmaya çalıştıklarını anlattı.
Ordu’da bir dönem 15 tona kadar düşen çilek üretiminin yapılan çalışmanın sonucunda
bugün bin tonunun üzerine çıktığını aktaran Yılmaz, çilek üretiminin üreticisine çok ciddi
olarak kazanç sağladığını vurguladı.
Çileğin fındığın yanında üreticisine ilave gelir sağladığını belirten Yılmaz, imkanı olanlara
çilek üretmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kemal YILMAZ, çilekte üretim alanının artmasıyla bu sezon İl genelinde bin 250 ton
çilek rekoltesinin beklendiğini sözlerine ekledi.
Üretici Selçuk ŞAHİN ise 60 dekar alanda çilek üretimi yaptığını belirterek, “Çilek
üretiminden son derece memnunum. Getirisi oldukça iyi. Bizlere sağlanan desteklerle her
geçen yıl işletmemizi büyütüyoruz.” diye konuştu.

ORDU’DA KAFES BALIKÇILIĞI EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR
İlimizde üretimi her geçen yıl artan ve ihracatı da yapılan
kafes balıkçılığı hem İl ekonomisine hem de istihdama katkı
sağlıyor.
Perşembe ve Altınordu ilçelerimizin yaklaşık 500
metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl tonlarca balık
üretiliyor.
Yaklaşık 30 yıl önce üretimine deneme amacıyla
başlanan ve olumlu sonuçlar üzerine her geçen yıl artırılan
somon, Rusya ve Japonya’ya ihraç ediliyor.
Yurt içi ve yurt dışında sofraları süsleyen kültür
balıklarının üretimi ve paketleme fabrikalarında çalışan işçi
sayısı da artmaya devam ediyor.
“Türk somonuna ilgi artıyor”
Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman
Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Su ürünleri, özelikle protein
ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir sektördür.
Bakanlığımız son yıllarda üretim tesislerinin sayısını artırma
noktasında çalışmalar yapmıştır. Her geçen yıl biraz daha
azalan balık stokları dikkate alındığında gelecekte talebin
karşılanması noktasında bu tesislerin öneminin daha da
arttığı görülecektir.” dedi.
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; ilimizde şu anda Altınordu
ve Perşembe ilçelerinde, kafes balıkçılığına yönelik toplam
4 bin 850 ton kapasiteli 7 tesis bulunduğunu kaydederek,
“Bu tesislerimizde 2019 yılında 1262 ton Türk somonu, 1300

ton da levrek üretimi gerçekleştirilmiştir. İl içindeki diğer
tesislerimizle birlikte kafes balıkçılığından yaklaşık 3 bin ton
balık elde edilmiştir. Bu yıl Türk somonuna ilginin giderek
arttığını belirten İl Müdürümüz, özellikle ihracata yönelik
talebin artmasıyla 2 bin 350 ton Türk somonu üretiminin
planlandığını aktardı.”
“Toplamda 3 bin 500 tondan fazla üretim bekleniyor”

bin ton civarındadır. İnanıyoruz ki yapılacak çalışmaların
ardından bu miktar daha da artacaktır.
Özellikle Türk somonu ihracat amaçlı üretilmektedir.
Ancak içinde bulunduğumuz, Kovid-19 salgını nedeniyle şu
anda ihracat yapılamamaktadır. Bu sürecin bitmesiyle Türk
somonu ihracatına en kısa zamanda yeniden başlanacaktır.”
diyerek sözlerini noktaladı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Levrek üretiminin ise
700 ton olarak öngörüldüğünü ifade ederek, iç sulardaki
üretimlerle 2020 yılı sonu itibarıyla 3 bin 500 tonun
üzerinde üretim gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.
İhracatı yapılan Türk somonunun üretim aşamasına
da değinen İl Müdürümüz, Balık 500 ile 1000 gram
arasındayken barajlardan getirilmekte. Ardından kafeslere
bırakılarak yetişmesi sağlanmaktadır. 6-7 ay gibi kısa bir süre
sonra bu balık 3-4 kilogram civarına gelince hasat edilmeye
başlanmaktadır. Bugünlerde başlanan hasadın haziran ayı
içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.” dedi.
“Kovid-19 sonrası ihracata yeniden başlanır”
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Kafes balıkçılığının ilin
ekonomisine sağladığı katkının önemli olduğuna vurgu
yaparak; “Türk somonundan ilimiz ekonomisine yılda
yaklaşık 60 milyon TL gelmektedir. Levrekten elde edilen
gelir de eklendiğinde ilimize kafes balıkçılığının yaklaşık 80
milyon TL civarında katkısı var. Bundan 5-6 yıl öncesine
kadar 1400 ton olan üretim kapasitemiz bugün yaklaşık 5

GAGA GÖLÜ’NE 25.000 ADET SAZAN YAVRUSU BIRAKARAK
BALIKÇIMIZI VE KAYNAKLARIMIZI DESTEKLİYORUZ
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir
PAKDEMİRLİ’nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde
yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı
gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı
balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının
sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek
nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarımızı
balıklandırmaya devam ediyoruz.

Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri
kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av
aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması
suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az
bir kez üremelerine imkân tanınması büyük önem arz
etmektedir.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz
tarafından, yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması
Projesi” kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim
ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan
balığı yavrularından 25.000 adeti 14/05/2020 tarihinde
Gaga Gölüne bırakılmıştır.
Amacımız, göl ve göletleri balıklandırarak, sportif balık
avcılığının geliştirilmesi ve turizme yönelik çalışmalara
katkı sağlanarak, ekonomimize katma değer sağlanması
hedeflenmektedir.

ordu.tarimorman.gov.tr
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