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BAKANIMIZ
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:
‘‘Et İthalatı
50 Bin Ton Azaldı’’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMIRLI, 2018’de
55 bin 752 ton, 2019’da 5 bin 37 ton et ithalatı yapıldığını
belirterek, “Şu anda eski yapılmış bağlantılar hariç 26
Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge
vermiyoruz.” dedi.
Tarım Orman Şurası’nın 15 yılın ardından toplandığını
anımsatan PAKDEMIRLI, 80 milyon insanın futbol kadar
bu konularda da konuştuğunu, tüm paydaşları çağırarak
devamı 8’de
söz konusu şuranın yapıldığını söyledi.

KÖŞE YAZISI

Kemal YILMAZ
İl Müdürü
İlimiz tarımı açısından son derece önemli ve birbirinden değerli çalışmalar gerçekleştirdiğimiz bir yılı daha
geride bıraktık. 2019 yılı da önceki yıllar gibi projelerle
dolu bir yıl olarak hafızalarda kalacaktır.
Yılsonu değerlendirmemize ana ürünümüz olan fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ve ilimiz tarımı açısından çok önemli bir proje
olduğuna inandığım “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” ile başlamak istiyorum. Valiliğimizin
desteğiyle İl Müdürlüğümüz ve Ziraat Odalarımız işbirliğinde 670 mahallede 2 bin 10 adet örnek fındık bahçesi
oluşturmak amacıyla Kasım ayında bu projemizi uygulamaya başlamıştık. Projemiz kapsamında 2019 yılı sonu
itibariyle yani 2 ay gibi kısa bir sürede fındık timlerimiz
tarafından 600 adet örnek fındık bahçesi oluşturuldu.
Oluşturduğumuz bu yeni bahçeler ve daha önce oluşturduğumuz bahçelerimiz ile birlikte şuanda ilimizde
2 bin 500’ün üzerinde örnek fındık bahçemiz mevcut.
Projemiz şuan ekiplerimiz tarafından başarıyla uygulanmaya devam ediyor ve Ordu ili olarak ana ürünümüz fındıkta verim ve kaliteyi artırma noktasında emin adımlarla
ilerliyoruz.

devamı 2’de

VALİMİZ SEDDAR YAVUZ,
FINDIKTA VERIMI ARTIRMA
ÇALIŞMALARINI YERINDE
İNCELEDI

FINDIK ÜRETICILERI YARIŞIYOR
ÖDÜLLÜ BILGI YARIŞMASI
İLÇE FINALLERI YAPILDI

Sayın Valimiz Seddar YAVUZ Fındıkta Verimi Artırma Çalışmalarını Yerinde İnceledi.

Ordu Valiliğimiz himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Ziraat Odalarımız işbirliğinde düzenlenen
“Fındık Üreticileri Yarışıyor Ödüllü Bilgi Yarışması” kapsamında 31 Ocak 2020 tarihinde 19 ilçemizde eş zamanlı olarak yapılan sınavlarla ilçe finalleri gerçekleştirildi.

Vali Seddar YAVUZ, fındıkta verimi ve kaliteyi arttırmak
amacıyla Ordu Valiliğinin himayesinde, İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından hazırlanarak hayata geçirilen ‘Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi’ kapsamında,
bugün Kökenli mahallesinde oluşturulan örnek fındık bahçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Seddar YAVUZ ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ’ın yanısıra, Şenocak Fındık Sahibi Cem ŞENOCAK, Poyraz&Poyraz Fındık Sahibi Mustafa POYRAZ, Türkiye
Ziraat Odaları Birliği yönetim kurlu üyesi Arslan SOYDAN,
Kökenli Mahalle Muhtarı Onur ÇAKMAK ile birlikte Özkan
PALAZOĞLU’na ait üreticinin bahçesine giden Vali Seddar
YAVUZ, çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında
devamı 8’de
bilgi aldı.

2019 YILINDA 13 BIN 583
ADET GIDA DENETIMI
GERÇEKLEŞTIRILDI
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli gıda
kontrol ekipleri tarafından halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla
2019 yılında 13 bin 583 adet gıda denetimi gerçekleştirildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İlimizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde
haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin
önlenmesi amacıyla İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından gıda
denetimleri 2019 yılında da aralıksız ve hassasiyetle yürüdevamı 8’de
tülmüştür” dedi.

Gürgentepe Kaymakamlığımızın daveti üzerine Gürgentepe ilçemizde gerçekleştirilen sınava ve akabinde
düzenlenen törene Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar
ŞAHİN, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ, TZOB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan SOYDAN, Gürgentepe İlçe
Tarım ve Orman Müdürü Murat KUZU, Gürgentepe Ziraat
Odası Başkanı Akın ÇALIŞ, kurum amirleri ve üreticilerimiz
katılmıştır. Programda Gürgentepe İlçe Müdürümüz Murat
KUZU, Gürgentepe Ziraat Odası Başkanı Akın ÇALIŞ, TZOB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan SOYDAN, İl Müdürümüz Kemal
YILMAZ ve Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar ŞAHİN taradevamı 7’de
fından protokol konuşmaları yapılmıştır.

KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARI İLE
İLİMİZE 8 PROJE DAHA
KAZANDIRILDI

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması,
tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin
oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla uygulanmakta
olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Hibe Programından
yararlanmak üzere müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerce
yapılan proje başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırıldı.
devamı 7’de
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FINDIK:

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

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

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

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ:

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

ARICILIK:

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

MART - NİSAN
FINDIK: Fındık bahçelerine verilecek olan azotlu
gübrenin yarısı Mart ayı başlarında çapa ile 5-10
cm toprak derinliğine karıştırılarak verilir. Ocak
altları kuru otlu ise gübre verilecek alan önce
çapa ile otlarından temizlenmelidir. Nisan ayının
ikinci haftasından itibaren de fındık kozalak akarı
mücadelesine başlanır. Yine, fındık virgül kabuklu
biti mücadelesi de Mart ayı başlarında yapılmalıdır.
Fenolojik duruma göra Nisan ayında fındık külleme
mücadelesi yapılır.
KİVİ: Kivi bahçelerinde yeni fidan dikimi
yapılır. Azotlu gübreler bu dönemde verilmelidir.
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 hapı 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.
İlkbaharda taze çayırlardan zehirlenmeleri önlemek
için Enteretoksemi aşısı yaptırılmalıdır.

ARICILIK: Arıların kontrolleri yapılır. İlkbahar
şuruplaması uygulanır. Varroa hastalığına karşı da
ilaçlı mücadele uygulanır.
ordu.tarimorman.gov.tr

Kemal YILMAZ
İl Müdürü
1’den devam

Projemiz tamamlandığında ise ilimiz genelinde 4 binin üzerinde örnek fındık bahçesi tesis
etmiş olacağız. Bunların yanı sıra önceki yıllarda
olduğu gibi yine budama elemanları yetiştirmeye ve fındıkta budama, gübreleme, hastalık ve
zararlılarla mücadele konularında uygulamalı
eğitimler düzenlemeye devam ettik. Bilinçli ve
sağlıklı tüketimin Ülkemizde ve dünyada her
geçen gün önemini arttırmasıyla birlikte daha
da ön plana çıkan organik tarım ve iyi tarım
uygulamaları konularında da üreticilerimizi
eğitmeye, bilgilendirmeye ve desteklemeye devam ettik. Şuan ilimizde bu konuda yaptığımız
çalışmalarla çok daha iyi yerlere geleceğimize
inanıyorum. Ana ürünümüz fındıkta yaptığımız
çalışmaların yanı sıra ilimizde ürün çeşitliliğinin
arttırılması ve çiftçi gelirlerinin yükseltilmesi
noktasında da gerek Ordu Büyükşehir Belediyemiz gerekse DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte kivi, çilek, ceviz, örtü altı sebze
yetiştiriciliği ve solucan gübresi üretimi konularında önemli projeler hayata geçirdik. Kendine
has aroması ve depoya dayanıklılığıyla tüketicinin gözdesi olan “Ordu Kivisi”, İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Menşei Belgesi ile tescillenerek marka
haline geldi. Bu marka ürünün üretim alanını
genişletmek için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 200 dekar alanda daha modern kivi
bahçeleri oluşturduk. Ayrıca, Çilek üretiminde
de önemli mesafeler kat ettik. 2012 yılında 15
tona kadar gerileyen çilek üretimi, gerek geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalar gerekse de
bu yıl 3.500 m² örtü altı ve 50 dekar açık alanda
kurduğumuz çilek üretim tesisleriyle bin 43 ton
rakamına ulaştı. İlimizin orta ve yüksek kesimlerinde ek gelir getirici ürünlerden birisi olarak
desteklediğimiz Ceviz üretiminde ise 250 dekar
kapama bahçe tesis ettik. Coğrafi koşulları zorlu, arazi yapısı çetin olan ilimizde birim alandan
yüksek gelir elde etmek amacıyla üreticilerimizi
yönlendirdiğimiz bir diğer üretim kolu ise mantar yetiştiriciliği olmuştur. 2015 yılında ilimizde
sadece 1 adet istiridye mantarı tesisi bulunurken yapılan eğitim yayım çalışmaları ve uygulanan teşvikler neticesinde bugün kültür mantarı
üretimi yapan 29 adet tesis mevcuduna ulaştık.
Çiftçilerimizin kimsayal gübre kullanımını azaltmak, kendi gübre ihtiyaçlarını karşılamalarını
teşvik etmek amacıyla Solucan gübresi üretimini önemsedik. Bu üretim metodunu yaygınlaştırmak amacıyla da bu yıl 15 adet yeni işletme
kurduk ve işletme sayımızı 26’ya yükselttik. Bu
işletmeler kimyasal gübre kullanımını bırakarak,
kendi bahçelerinin ihtiyacı olan gübreyi kendileri üretir hale geldiler. İlimizin iklim özelliğinden faydalanarak sebze yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile
işbirliği içerisinde, 40 adet sera kurduk. Bunun
yanı sıra mevcut seralarında üretim yapan üreticilerimize 40 bin domates, 30 bin hıyar fidesi
olmak üzere fide dağıtımı yaptık, serası zarar
gören çiftçilerimize ise 4 bin 125 kg sera naylonu dağıtımı gerçekleştirdik.
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Tüm bu çalışmalarımızın yanında geçmiş yıllarda Fatsa ilçemizde uyguladığımız bir projenin
benzeri olan yeni bir projeyi de 2019 yılında Perşembe ilçemizde uyguladık. Özellikle fındık bahçelerinde dağınık olarak bulunan meyve ağaçlarından yerlere dökülerek ziyan olan ve çürümeye
terk edilen başta taflan olmak üzere pek çok meyvenin işlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla uyguladığımız “Yerli Yerinde Taflan Projesi”
kapsamında Perşembe ilçemizde bir deterjan firması işbirliğinde Meyve Sebze İşleme ve Kurutma
Tesisi kurduk. Bakanlığımız tarafından ödüle layık
görülen bu proje ile yılda en az 20 tonu taflan
olmak üzere 400 ton meyve değerlendirilmiş ve
ekonomiye kazandırılmış olacak.
Hayvancılığın geliştirilmesi adına İlimizde ilk
defa uygulanan önemli projeler hayata geçirdik.
Öncelikle Ordu büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uyguladığımız “Ordu İlinde Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 15 yetiştiricimize
ikizlik oranı yüksek Bafra tipi 300 koyun ve 30 koç
dağıtımı yapıldı. Yine Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte uyguladığımız “Ordu İlinde Kaz
Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” ile birlikte 40 çiftçimize toplam 4 bin adet kaz dağıtımı
gerçekleştirildi. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı işbirliğinde hayata geçirdiğimiz “Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunu Geliştirme
Projesi” kapsamında ise 2019 yılında 9 adet yeni
işletme kurduk. Bunun neticesinde şuanda ilimizde 37 tanesi organik olmak üzere toplam 101 adet
Serbest Sistem modeliyle üretim yapan yumurta tavukçuluğu işletmemiz mevcut. Büyükbaş ve
küçükbaş hayvancılıkta fiziki altyapının iyileşmesine ciddi katkı sağlayan ahır ve ağıl yapımına %
50 hibe desteği kapsamında ise 80 ahır-ağılın
yapımı tamamlandı, 28 proje ise devam ediyor.
Hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının
karşılanması noktasında büyük önem taşıyan
mera alanlarımızda 2019 yılında yaptığımız çalışmalarla birlikte toplam 122 bin dekar alanda ıslah,
41 bin hektar alanda da tahsis çalışmalarını tamamlamış olduk. Tüm bunların yanında hayvan
sağılığı ekiplerimiz tarafından aşılama ve küpeleme çalışmaları da aralıksız devam etti.
2019 yılı denetim ve eğitim çalışmalarımız
açısından da çok yoğun bir yıl oldu. Gıda kontrol ekiplerimiz tarafından halk sağlığını korumak
adına gıda ve yem işletmelerine yönelik 13 binin
üzerinde denetim yapıldı. Yine su ürünleri denetim ekiplerimizce de binin üzerinde denetim
gerçekleştirdi. Çiftçilerimizi doğru ve güncel bilgilerle buluşturarak daha iyi bir tarımsal üretim
yapmalarını sağlamak amacıyla 2019 yılı içerisinde bin 968 adet eğitim düzenledik ve bu eğitimlere 42 binin üzerinde üreticimiz katılım gösterdi.
Burada bir kısmına değindiğimiz bu güzel çalışmalar ile birlikte 2019 yılını geride bıraktık. 2020
yılında daha çok çalışarak tarımın bu ilin ekonomisine olan katkısını daha da artıracağız. Geçmiş
yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da büyük bir özveriyle çalışarak, ilimiz ve Ülkemiz tarımına katkı sağlayan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. 2020 yılının Ülkemiz adına huzurlu bir
yıl olmasını temenni ediyor, Çiftçilerimize bol ve
bereketli kazançlar diliyorum.
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İL MÜDÜRÜMÜZ FINDIK TIMLERIMIZI
GÜRGENTEPE İLÇESINDE ZIYARET ETTI
Burada bir açıklama yapan İl Müdürümüz; “Ordu Valiliğimizin desteğiyle İl-İlçe Müdürlüklerimiz ve Ziraat Odalarımız ile birlikte hayata geçirdiğimiz “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” ilimiz genelinde başarıyla uygulanmaya devam ediyor.
Bende fırsat buldukça ilçelerimizde fındık budama timlerimizi ziyaret etmeye çalışıyorum. Bugün de Gürgentepe ilçemize bağlı Tepeköy Mahallesinde timlerimiz tarafından
yapılan çalışmaları Gürgentepe Kaymakamımız ve Gölköy Kaymakamımız ile birlikte
yerinde inceledik” dedi.
Şuana kadar yaklaşık 600 örnek bahçe oluşturulduğunun altını çizen İl Müdürümüz;
“Fındık Timlerimiz kasım ayı itibariyle sahaya inerek çalışmalara başlamışlardı. Kasım
ayından bugüne yoğun bir çalışma içerisinde olan timlerimiz 600 adet örnek bahçe
oluşturdular. Mayıs 2020 tarihine kadar 670 mahallede 2 bin 10 örnek bahçe oluşturma
hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Projemiz üreticilerimiz tarafından beklenenden
daha çok benimsendi. Yaptığım ilçe ziyaretlerinde gördüğüm kadarıyla üreticilerimizde
çok güzel bahçeler oluşturmaya başladılar. Projemizin amacına ulaştığını görmek bizleri
ayrıca mutlu ediyor. Projemize destek olan başta Valimiz Sayın Seddar YAVUZ olmak
üzere Kaymakamlarımıza, Ziraat Odalarımıza ve sahada özveri ile çalışan fındık budama
timlerimize ayrıca teşekkür ediyorum “ ifadelerini kullandı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi”
kapsamında ilçelerimizde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda İl
Müdürümüz, Gürgentepe Kaymakamı Nursel ÖZDEMİR ve Gölköy Kaymakamı Necdet
ÖZDEMİR ile birlikte Gürgentepe İlçemize bağlı Tepeköy Mahallesinde fındık timlerimiz
tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Örnek bahçe oluşturma çalışmalarının aslında yeni olmadığını belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İl Müdürlüğü olarak 2014 yılında “fındıkta verim ve kalite artacak”
sloganıyla her ilçede bir örnek bahçe oluşturmak amacıyla çalışmalar başlatmıştık. O
zaman uyguladığımız “Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçe Oluşturulması Projeleri” ile
birlikte bugüne kadar yaklaşık 2 bin örnek bahçe oluşturmuştuk. Şuanda uyguladığımız
projemiz kapsamında tesis ettiğimiz 600 adet bahçe ile birlikte ilimiz genelinde bugüne kadar toplam 2 bin 500 adet örnek fındık bahçesi oluşturmuş olduk. Mayıs 2020
tarihinde projemiz tamamlandığında ise ilimiz genelinde 4 binin üzerinde örnek fındık
bahçemiz olacak” şeklinde konuştu.
İl Müdürümüz, fındıkta istenilen verim ve kaliteye ulaşmak için üreticilerimizin kesinlikle tekniğine uygun budama yapmaları, toprak tahlil sonuçlarına göre gübreleme
programı uygulamaları ve zirai mücadele konularında uyarılarda bulunarak sözlerine
son verdi.

KENEVIR YETIŞTIRICILIĞI HIZMETIÇI EĞITIMI YAPILDI
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü hakkında eğitim düzenlenmiştir.
Eğitimde; Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nusret ŞAHİN yaptığı açılış konuşmasında; ülkemizde kenevir
yetiştiriciliğinin 26 Eylül 2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapıldığını, bu yönetmelik gereği izinli ve izinsiz kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak
işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiğini ve izinli olarak yetiştiricilik yapılan 19 İlin bulunduğunu, kenevirin, lif ve
tohum amaçlı ekilmesinin yanında esrarın ana maddesi olan (tetrahydrocannabinol) THC’ ye sahip olması sebebiyle,
narkotik bakımdan önemini koruduğundan izinsiz yetiştirmek isteyenlere karşı kolluk kuvvetleri ile beraber çalışmanın
önemli olduğunu belirtmiştir.
İl Jandarma Komutanlığında görevli Jand. Ast. Kd. Bşç. Ahmet KILIÇ “Kaçak Kenevir ile Etkin Mücadele” konulu yaptığı
sunumda İlimizde kaçak kenevir ekimi ve mücadele çalışmalarını anlatmıştır. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz
personeli Tekniker Coşkun ÖZTÜRK ise “Kenevir yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” esasları hakkında ve “Kenevir Tarımı ve Morfolojisi” konusunda bilgiler vermiştir.

TGK GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay
ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan 109 kişiye eğitim verildi.
Gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve gıdalarda taklit ile tağşişin önlenmesi amacıyla
gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm
aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Müdürlüğümüzce hassasiyetle yürütülmektedir.
Ayrıca mevzuat dâhilinde Tarım ve Orman Bakanlığımızca, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin,
kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan kişilerin eğitim çalışmaları ve
buralarda satılmak üzere hazırlanan gıdaların etiketleme prosedürlerine ilişkin bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık verilmektedir.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde
faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan 109
personele Ordu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
Toplantıya katılan personele Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner
Hekim Recai VURAL ve Gıda Yüksek Mühendisi Ebru Sedef KAPLAN tarafından toplu
tüketim yerlerinde işletmelerin uyması gereken etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme
kurallarının yanı sıra 174 Alo Gıda, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Beslenme, Gıda Zehirlenmeleri ve Su Hijyeni konularında eğitim verilmiştir. Toplantı
Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan poster, broşür ve bilgilendirme
notları dağıtılarak son bulmuştur.
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KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE YUMURTLAMA DÖNEMİ VE
CİVCİV BÜYÜTME DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLECEK
KURALLAR

		

Haberler
n
e
d
z
i
B

ğı dişi kaz sayısı, kuluçka makinesi sayısı ve kapasitesine
göre değişebilir. Ancak yumurtalardan maksimum döl
verimi elde etmek için 7 ile 10 gün içinde yumurtaların
kuluçka makinesine konulması gerekir. Bu bekleme süresinde yumurtalar 15 derece ısı ve aşırı nemli olmayan
ortamlarda bulundurulmalıdır.

başsağlığı
Altınordu İlçe Müdürlüğümüz Veteriner
Hekimlerinden Ufuk YAZICI yakalandığı amansız
hastalık nedeniyle vefat etmiştir.

7. Kuluçka makinesine konulmadan önce bekletilen
yumurtalar günde bir defa alt üst çevrilmelidir.

Merhuma Allahtan rahmet ailesine sabırlar
diliyoruz.

8. Kuluçka makinesinin bulunduğu ortam sıcaklığı 2224 derece olmalıdır.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Şaban AKPINAR’ın
annesi vefat etmiştir.
Merhumeye
Allahtan
rahmet
Müdürümüze ve ailesine sabırlar diliyoruz.

9. Yumurtalar makineye yatay bir şekilde konulmalıdır.

Şube

SU ÜRÜNLERINDE YASAK
AVCILIĞA SIKI TAKIP

10. Yumurta tepsisini otomatik olarak çeviren makineler tercih edilmelidir.
Kazlar, kanatlı çiftlik hayvanları arasında hastalıklara ve
olumsuz çevresel koşullara daha dayanıklı ancak dölverimi özellikleri en düşük düzeyde olanıdır.

11. Yumurtalar kuluçka makinesine konulduktan sonra
makine 37,8 ısı ve %60 nem derecesine ayarlanmalıdır. Bu
şekilde ilk 7 gün makine hiç açılmadan beklenmelidir.

Dölverimi hayvanların en hayati özelliklerindendir. Kanatlı hayvanlardaki dölverimi ise esas olarak yumurta verimi ve yumurtaların kuluçka özelliklerini kapsamaktadır.
Kaz yumurtası, içeriğindeki protein, yağ ve diğer besleyici
maddeler nedeniyle içinde yavru oluşumu ve gelişimi için
uygun bir ortam sağlamaktadır. Kaz yumurtalarının kuluçka işlemi diğer kanatlı yumurtalarından farklılık göstermekle birlikte, diğer kanatlı hayvanlardakine benzer olarak
dölverimi özellikleri üzerine çok sayıda faktör etkilidir.

12. 8. gün bir lamba yardımıyla yumurtaların döllü
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yumurtalar ışığa tutulduğunda döllü yumurtaların içerisinde damarlaşmalar
görülürken dölsüz yumurtaların içerisi tamamen boş olarak görülür. Döllü olan yumurtalar ayrıldıktan sonra tekrar
kuluçka makinesine konulur.

Doğal koşullarda tüm kanatlı hayvanların ve kazların üreme faaliyetleri mevsimseldir. Gün uzunluğunun
artmaya başladığı 21 Aralık tarihinden itibaren kanatlı
hayvanlar üreme faaliyetlerini sergilemeye başlarlar ve
ilkbahar başlangıcında içgüdüsel olarak gurk adı verilen
kuluçkaya yatma davranışı gösterirler. Bugün mevcut kazların önemli bir kısmı bu özelliği korumaktadırlar.
Kazlar genel olarak ocak ayından itibaren yumurtlama
sezonuna girerler ve bu haziran ayı başlarına kadar süren
bir periyottur. Yumurta üretimi mart-nisan aylarında en
yüksek düzeye ulaşır.
Yumurta verimi üzerine etkili olan en önemli faktörler
genotip, yaş, besleme düzeyi, yumurtlama sezonu sayısı,
mevsim, aydınlanma süresi, gurk olup olmama durumu,
barınma koşulları ve hastalıklardır.

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli su
ürünleri denetim ekipleri tarafından balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla
2019 yılında bin 49 adet denetim gerçekleştirildi.
2019 Yılında su ürünleri denetim ekiplerimizin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal
YILMAZ; “İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli su ürünleri denetim ekipleri, balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir
balıkçılığı sağlamak amacıyla 2019 yılında da yoğun mesai
harcadı. Ekiplerimiz, su ürünleri karaya çıkış noktalarında,
denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde,
su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergâhlarında
ve balık halinde denetimler gerçekleştirdi. Bunların yanında
çapraz ve eş zamanlı olarak yapılan kontrollerle denetimlerin etkinliği artırıldı” ifadelerini kullandı.
2019 yılında bin 49 adet denetim yapıldığının altını çizen İl Müdürümüz; “Ekiplerimiz tarafından yapılan özverili
çalışmalar sonucunda Bakanlığımızın İlimiz için belirlediği
programın da üzerine çıkılarak 2019 yılında bin 49 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler neticesinde 2 bin
500 kg su ürününe, 6 bin 300 metre uzatma ağına, 167 adet
tırıvırı ağına ve 3 adet kalkan ağına el konularak 103 kişiye
idari para cezası uygulanmıştır” dedi.
“2020 yılında da ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam edecek” diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz;
“Su ürünleri kaynaklarını korumak ve gelecek nesillerin
su ürünlerinden mahrum kalmasını engellemek amacıyla denetimlerimiz aynı özveri ile devam edecek. Denetim
ekiplerimize 2019 yılında gerçekleştirmiş oldukları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” diyerek sözlerini
noktaladı.

ordu.tarimorman.gov.tr

Kaz yumurtalarının kuluçka süresi tabii ya da yapay şekilde gerçekleştirilebilir. Ticari yetiştiricilikte kuluçka makineleri yardımıyla kuluçkanın yapılması en doğrusudur.
Doğal kuluçka yönteminde anaçların kuluçkada geçireceği süre ve sonrasında yavru büyütme dönemi nedeniyle
yumurtlama periyodu daha kısa olacak, yumurta verimi
düşecek ve anaç başına kuluçkalanacak yumurta sayısı da
sınırlı olacaktır. Ancak yapay kuluçka yöntemiyle elde edilen kuluçka randımanı doğal kuluçka sonuçlarından daha
düşük düzeyde şekillenebilmektedir.
Kaz yetiştiriciliğinde yumurtlama dönemi ve civciv
büyütme döneminde dikkat edilecek hususlardan bazıları
şunlardır;
1. Kazlardan yumurtlama döneminde yüksek verim
alabilmek için uygun olan gün ışığı süresi günde 9 saattir.
Günün geri kalan 15 saatti için karanlık ortam sağlanmalıdır.
2. Elde edilen yumurtaların döllü olması ve döllü yumurtalardan çıkacak civcivlerin sağlıklı bir şekilde büyütülmesi sürülerin devamlılığı ve sürdürülebilirlik açısından
çok önemlidir. Döllü yumurta elde etmek için damızlık
kazlar fazla veya az ışıklı, gürültülü ortamlarda bulundurulmamalı, yetersiz veya fazla beslenmemeli, barınak içi
havalandırmanın yeterli olmasına dikkat edilmeli kümes
tabanının ıslak ve kirli kalmamasına özen gösterilmelidir.
3. Yumurtaların temiz toplanabilmesi için folluklara saman benzeri malzeme serilmelidir.
4. Folluklar kümesin duvar kenarlarına fazla yaklaştırılmayacak, 65 x 65 cm büyüklüğünde, 5x10 kalaslar çakılıp
arkaları doldurularak ya da araba lastiği benzeri ürünler
kullanılarak kazların rahat yumurtlayabileceği şekilde yapılmalıdır.
5. Kümesten yumurtalar günde iki defa toplanmalıdır.
Bu uygulama yumurtanın kirlenmemesi ve yumurta üzerinde bakteri oluşmaması açısından önemlidir.
6. Kuluçka makinesine yumurta koyma zaman aralı-
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13. 8. günden 28. güne kadar her gün yumurtalar makineden çıkarılıp 15 dakika kadar dışarıda bekletilir, sprey
şeklinde yumurtalara su serpilir, yumurtaların sıcaklığı 30
dereceye indirilir.
14. 8. günden sonra her gün bu şekilde soğutma yapmak idealdir. Ancak bunu yapacak zamanı olmayanlar 16.
günden sonra günde 2 defa soğutma yapabilirler. Tabi bu
soğutma uygulamasının döl verimini olumlu anlamda etkilediği göz önünde bulundurulmalıdır.
15. 28. gün çıkımlar başlar. 28. günden itibaren yumurtalar çıkım makinesine alınmalıdır. Çıkımlar 32. güne kadar
devam eder.
16. Çıkım makinesinde 29. Günden itibaren ısı dereceleri düşürülüp nem dereceleri artırılmalıdır. Makine 29.
gün sıcaklık 37.5 nem %65, 30. gün sıcaklık 37 nem %70, 31.
gün sıcaklık 36.5 nem %75 olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Çıkan civcivler 30 saat çıkım makinesinde kalabilirler.
17. Kaz civcivleri için ilk 2 ay çok önemlidir. Yumurtadan çıkan civcivler ilk 30 saatten sonra 15 gün uygun
ortamlarda(ilk 3 gün 32 derece daha sonra her gün 0,5
derece düşürülerek son gün 26 dereceye ulaşabilecek ve
havalandırması bulunan yer) bulundurulmalıdır.
18. Civcivler yumurtadan çıkım zamanlarına göre farklı
bölmelerde büyütülmelidir.
19. Kaz civcivleri ilk 15 günden sonra yağmurlu ve soğuk olmayan havalarda dışarıya çıkarılabilirler. Ancak civcivlerin yağmurda ıslanmamasına, rüzgârda bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
20. Kaz civcivleri sindirim sistemi yeterli gelişmeyi tamamladıktan sonra, (ilk 2 ay)meraya çıkarılmalıdır.
21. İmkan varsa anaç kazlarla yavrular aynı ortamda
tutulmamalıdır.

Salih Yaşar ÖZTÜRK / Veteriner Hekim
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ORDU’DA ARICILARA EĞITIM VERILDI

“Karadeniz Havzasında Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde
Rekabet Gücünün ve Ticaretinin Artırılması Projesi” kapsamında Çatalpınar, Gürgentepe ve Altınordu ilçelerimizde
arıcılarımıza yönelik eğitim toplantıları düzenlendi. Altınordu ilçemizde gerçekleştirilen eğitime Vali Yardımcımız Bayram GALE, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ,
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya ŞAHİN,
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın ÇİFTÇİ, DOKA
Ordu Koordinatörü Harun GÖÇER, Ordu Bal Üreticileri Birliği Başkanı Necati AYDIN ve çok sayıda arıcımız katıldı.
İl Müdürlüğümüz konferans salonunda düzenlenen
eğitimde söz alan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Oldukça

zor şartlarda üretim yapan, Ülkemizi karış karış dolaşan ve
dünyanın en tatlı besini olan balı sofralarımıza taşıyan siz
değerli arıcılarımızı öncelikle kutlamak istiyorum. Gerçekten zor şartlarda üretim yapıyorsunuz” dedi.

hocalarımıza arıcılarımızı eksik oldukları konular hakkında
bilgilendirdikleri için teşekkür ediyorum. Siz değerli arıcılarımıza da katılımlarınız için ayrıca teşekkür ediyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerine son vermiştir.

İlimizde bal üretimini artırmak amacıyla önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan İl Müdürümüz; “Ordu, 17 bin
ton bal üretimi ile Ülkemizde ilk sırada yer alırken yaklaşık
3 bin aile arıcılıkla geçimini sağlamaktadır. Ordulu arıcılarımız sadece bal üretimiyle İlimiz ekonomisine yılda yaklaşık
250-300 Milyon TL civarında katkı sağlamaktadır. Ancak İl
Müdürlüğü olarak bizler arıcılık sektörünün sağladığı bu
katkıyı yeterli bulmuyoruz. Bir taraftan bal üretiminde verim
ve kaliteyi artırmak için çalışmalar yaparken diğer taraftan
da arı ürünlerinde çeşitliliği sağlamak ve arıcılarımızın gelir
seviyelerini yükseltmek amacıyla birçok proje uyguluyoruz.
Bu kapsamda arıcılarımıza polen toplama tuzağı dağıtımı
gerçekleştiriyor ve arı sütü üretimini artırmak amacıyla
önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bunun yanında Arıcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğümüzle birlikte arıcılarımıza
yönelik eğitimler düzenliyoruz. Şimdi ise üretilen arı sütlerinin satışı noktasında Ordu Büyükşehir Belediyemiz devreye girdi. Balmer A.Ş’nin de yakın zamanda hem paketleme
tesisi olarak hem de arı ürünlerinin çeşitlendirilmesine katkı sağlayacak bir tesis olarak tam manasıyla faaliyete geçirileceğine inanıyorum. Tüm bunların sonucunda arıcılık
sektörü ilimiz ekonomisine bugün sağladığından çok daha
fazla katkı sağlayacaktır. Sözlerime son verirken değerli

İl Müdürümüzün konuşmalarının ardından söz alan Vali
Yardımcımız Bayram GALE; “İlimiz, Ülkemizde bal üretiminde birinci sıradadır. Ülkemiz ise Dünya bal üretiminde
Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Ülke olarak bal
üretiminde şuan Çin’den sonra ikinci sırada olsak da kalite
açısından birinci sırada olmalıyız. Türk balının Dünyadaki
rekabetini ve kalitesini artırmak hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir. Türk balı olarak dünyada böyle bir konumdayken dünyanın her yerine ulaşabilme şansımız ve
potansiyelimiz var. Ürettiğimiz balın ulaşılabilir, güvenli ve
belli bir standardı olması lazım. Bizler marketten aldığımız
ürünün kavanozunu açmadan nerede üretildiği, besin değerleri gibi özellikleri etiket bilgilerinden öğrenmemiz lazım. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Bizler Valilik
ve diğer kurumlar olarak her zaman arıcılarımızın yanındayız. Ben bir kez daha bu çalışmayı düzenleyen, emek veren
herkese ve siz değerli arıcılarımıza teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Levent AYDIN tarafından; Bal Arısı Sağlığı, Hastalıkları ve Zararlıları, Prof. Dr. Halil
YENİNAR tarafından; Arı Bakımı, Kışlatma, Toplu Arı Ölümleri ve Küresel Isınma konuları hakkında arıcılarımıza eğitim
verilmiştir.

MIRASA KONU TARIM ARAZILERINDE DEVIR
Hüseyin ÇAKIR / Şube Müdürü
Toprağın korunması, geliştirilmesi ve tarım arazilerinin sınıflandırılması amacı ile 19.07.2005 tarihli Resmi Gazetede 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 tarım arazilerinde satış ve miras yoluyla devir işlemlerinin
nasıl yapılacağı açıklanmıştır.
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 edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel
büyüklüğü şeklinde ifade edilmiştir. Asgari tarımsal arazi
büyüklüğü dikili tarım arazileri (fındık bahçesi) için 5 dekar olarak belirlenmiştir.

1. Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya
devrini kararlaştırabilirler.
2. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 ila 385 inci
maddelerine göre noter senedi ile aile malları ortaklığı
veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler.
3. Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre limited şirketi kurabilirler.
4. Mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin üçüncü
kişilere satışını gerçekleştirebilirler.
Yukarıda belirtilen şekillerde mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili
sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğü: İl ve İlçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak ilgili Kanunla açıklanmış
olup, bütün ilçelerimiz için yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü dikili tarım arazilerinde (fındık bahçesi) 10 dekar
olarak belirlenmiştir. Tarımsal arazilerin, belirlenen yeter
gelirli tarımsal arazi büyüklükleri altında ifraz edilemeyeceği ve bölünemeyeceği belirtilmiştir.

Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet
devirlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve yetkili sulh
hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin
uygulanması için üç ay süre verilir. Bu süre sonunda da
devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en
fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi halde üçüncü
kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilecektir.

Mirasa konu tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından (kişinin vefatından) itibaren bir yıl içinde aşağıda belirtilen şekillerde
gerçekleştirebilir.

Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya
yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin; tespit edilen ehil
mirasçıya devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması
halinde öncelikle asgari geçimini bu işletmeden sağlayan
mirasçıya, bunun bulunmaması halinde en yüksek bedeli
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Mirasa konu tarımsal arazinin kendisine devrini talep
eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hakim satışına karar
verebilecek ve bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir mirasçılara payları oranında paylaştırılacaktır.

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

SAHİBİ

İl Müdür Yardımcısı (Başkan)

teklif eden mirasçıya devrine, birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip
olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hakim,
yeter gelir büyüklüğü aranmaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilecektir.

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

“Ordu’da Tarım” Gazetesi’nde yayınlanan yazılar, fotoğraf ve şekiller, kaynak
gösterilmeden iktibas edilemez. “Ordu’da Tarım” Gazetesi 3.500 adet basılmıştır.
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Ordu İlinde Kaz
Yetiştiriciliğinin
Yaygınlaştırılması
Projesinden
Faydalanan

Seyit Bilal
ÖZAL

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Adım Seyit Bilal ÖZAL. Ordu ili Ünye ilçesinde ikamet
etmekteyim. Emekliyim.
Daha önceden çiftçilikle uğraştınız mı?
Tabi arazimiz olduğu için çalışırken de çiftçilikle sürekli
olarak uğraşıyordum.

Proje ile size sağlanan hibeler nelerdir?
Proje ile bize 100 adet mast kazı hibe edildi. Kazlarımızın
dışarıdan gelen başka hayvanların saldırısına maruz
kalmaması için gezindikleri alanı çevirmemiz için kafes
teli verildi. Bunun yanında yumurtlama mevsimine yakın
1.100 kg yumurta yemi verildi. Bunların dışındaki diğer tüm
masrafları kendimiz karşıladık.
Tesis ve diğerleri için şimdiye kadar neler yaptınız?
Proje başlarken yetkililer geldiler arazi ve alan uygun mu,
hayvanı barınabileceği kümesi var mı diye bunların kontrolü
yaptılar. Benim öncesinde burada kurulu bir tesisim vardı
ama tavuklar içindi. Bu mevcut tesisi revizyondan geçirerek
kazlar için hazır hale getirdim.
İlerleyen günler
düşünüyor musunuz?

için

işletmenizi

büyütmeyi

Normal bir aile 200-250 kazla yıllık kendi geçimini
rahatlıkla sağlayabilir. Ama orta ölçekli bir işletme
yapacağım diyorsanız 400-500 civarında kazla günümüz
fiyatlarına göre yılda 400-500 bin lira kazanmak mümkün.
Ülkemiz şartlarına göre kar marjı gayet iyi. Özetle ilerleyen
günler için işletmemi büyütmek hedeflerim arasında yer
alıyor.
Kaz yetiştiriciliğinde hava koşulları önemli mi?
Kazın en güzel yanı soğuğu seven, kolay kolay
hastalanmayan dayanıklı bir hayvan olmasıdır.
Bunun
yanında yaz mevsimini de seven bir hayvan.
Sizce kazın bakım zorluğu var mı? Bir günde neler
yapılması gerekiyor?

Kaz yetiştiriciliği ile ilgili hedefiniz nedir?
Hedefim
bu
hayvanları
yumurtlatıp
kuluçka
makinalarında yavrularını alıp yetiştirmek ve piyasaya
satmak. Damızlık olan kazlarımız Ocak ayının 20’sinden
itibaren yumurtlamaya başlayarak şuan kılavuz dediğimiz
ilk yumurtalarını vermeye başladı. Bir ay içerisinde de
normal yumurtlamaya başlayacaklar.

Emekli olmadan önce ki Mesleğiniz nedir?
Emekli olmadan önce ticaretle uğraşıyordum. Emekli
olmamla birlikte çiftçiliğe ağırlık verdim.

Bütün hayvanlarda olduğu gibi kazın da barınağı sağlıklı
olacak. İhtiyacı olan gıda ve vitamin ile beslenecek. Kaliteli
yem vermiyorsanız, düzgün yerleşim yapmıyorsanız,
hayvanın yemini saatinde vermiyorsanız o işletmede
muhakkak problem çıkacaktır. Ama düzgün bir işletme
de bakarsanız yemliğini, suluğunu, havuzunu, barınma
yerini hazırladıktan sonra yapacağınız iş; suyu bitmiş mi,
yemi bitmiş mi diye bakmak ve durumuna göre altlığını
temizlemek. Bu rutinleri oturttuktan sonra kaz hayvanının
bakım zorluğu yok.
Altlığı ne sıklıkta temizliyorsunuz?

Hangi ürünleri üretiyorsunuz?

Altlığı ayda bir temizliyorum. Çünkü hayvanların altına
çeltik kabuğu atıyoruz. Böylece hayvanların altları 10-15
gün kuru kalıyor.

Ürünlerimiz yoğun olarak bölgemizin de ana geçim
kaynağı olan fındık. Bunun yanında ceviz yetiştiriciliği de
yapıyorum. Bir ara büyükbaş hayvancılık ile de uğraştım
ama ekilebilir arazim olmadığından kaba yem ihtiyacını
karşılamakta zorluk çektim o yüzden bıraktım. Şimdi ise
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünün ortak yürüttüğü “Kaz Yetiştiriciliğinin
Yaygınlaştırılması Projesine” dâhil oldum. Bu proje
kapsamında bize 100 adet mast kazı hibe edildi ve böylelikle
kaz yetiştiriciliğine başlamış oldum.

Bir kaz günlük ne kadar yem tüketir?
Ben ilk olarak 250 gramla başladım. Yani günlük 25
kilogram yem tüketiyorlar. Ama şuan yem tüketimi azaldı.
Anladığım kadarıyla yem tüketimi yumurtlama zamanında
180 grama kadar düşüyor. Ama başlangıçtan yumurtlama
dönemine kadar 6-7 aylık süre içerisinde günlük ortalama
200- 240 gram civarında bir yem tüketimleri var.

Böyle bir projede yer almadan önce Kaz yetiştiriciliği
ile ilgili bilginiz varmıydı?

Tavsiye mahiyetinde söylemek istediğiniz bir şey var
mı ve kaz yetiştiriciliğini tavsiye eder misiniz?

Daha öncesinde kaz ile ilgili bir bilgim yoktu. Bizlere
bu proje ile birlikte kaz yetiştiriciliği hakkında bir altyapı
hazırladılar. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde konunun
uzmanı kişilerce eğitim semineri verildi. Daha sonra bu
eğitimi alan arkadaşlarla beraber Çankırı’da bulunan bir
kaz çiftliğine giderek yetiştiriciliğin nasıl yapıldığını yerinde
gördük. Aklımıza takılan soruların cevabını da uygulamalı
olarak aldık. Sonrasında ise kazlar için kendi tesisimizi
hazırlayıp 100 adet hibe mast kazımızı alarak yetiştiriciliğe
başladım. Devamında sahada karşılaştığımız sorunlar,
eksikler ve bilmediğimiz birçok konuda sağ olsunlar İl ve
İlçe Tarım Orman Müdürlükleri bizlere yardımcı oldular ve
oluyorlar. Onların yardımı ile hayvanlarımızı geliştirmeye
başladık.

Kaz kısa otları en iyi değerlediren hayvandır.
Otladıkları bahçede fındık üreticisini fındık altı tırpan
parası ve gübreleme parasından kurtulacaklar. Yabancı ot
mücadelesinde etkili bir hayvan. Mesela benim hayvanlarım
kızıl ot yiyor. Bazı ısırgan yiyen kazlarda var.
Bunun dışında kaz yetiştiriciliğini yapmak isteyen
herkese tavsiye ederim. Yeri müsait olan kişiler için ilk
kurulumdan sonra fazla zorluğu olmayan bir yetiştiricilik
türü.
Son olarak okurlarımıza söylemek istedikleriniz
nelerdir?
Bu projeyi başlatarak bizlere yeni bir üretim alanı açan
Büyükşehir Belediye Başkanımız M.Hilmi GÜLER ‘e, İl Tarım
ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ’a, projede emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.

Kaz yetiştiriciliğini ne amaçla yapıyorsunuz?
Bize verilen mast kazlarının özelliği bizim yerli kazlara
nazaran daha fazla yumurtluyor olması ve et veriminin
daha yüksek olması. Yerli kazlarımız yılda 12-15 civarında
yumurta yapıyor iken mast kazı yılda 40-60 civarında
yumurta yapıyor. Benim ise kaz yetiştiriciliğindeki amacım
döllenmiş yumurtalardan kaz yetiştirerek satmak. Ama
kazın hiçbir şeyi zayi olmuyor tüyü, iç organları, bacakları
kafası her şeyi satılabiliyor. Ciğeri zaten dünyada meşhur
ve Türkiye’de kilosu yaklaşık 350 TL civarında. Tabi bunlar
ilerleyen zamanda ilimizde de kaz yetiştiriciliğinin gelişmesi
ile olabilecek şeyler.

ordu.tarimorman.gov.tr
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1’den devam

FINDIK ÜRETICILERI YARIŞIYOR ÖDÜLLÜ BILGI YARIŞMASI
İLÇE FINALLERI YAPILDI

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ törende
yapmış olduğu konuşmada; “Bugün ilimizin tüm ilçelerinde Ordu ve ülkemizin en önemli ihracat ürünlerinden olan
fındık için eş zamanlı olarak bir yarışma düzenlendi. Bu yarışma sonucunda her ilçemizden bir birinci seçeceğiz. Bu
birincilerimiz arasından il birincisini seçeceğiz. Ancak bizim
esas amacımız burada bir eğitim organizasyonu gerçekleştirerek üreticilerimizin doğru bildiği ancak yıllardır süre
gelen yanlış alışkanlıklarını düzeltmek ve fındığın verim ve
kalitesini artırmak” ifadelerini kullandı.
Ülkemiz için fındığın öneminden bahseden İl Müdürümüz; “Fındık ülkemiz için gerçekten çok önemli bir ürün.
Bunu rakamlarla ifade edecek olursak dünya fındık üretiminin %75 ini ülkemiz üretiyor. Dünya fındığının %25 ini
de tek başına Ordu olarak biz üretiyoruz. Üretiminde lider
olduğumuz fındığın birim alan verimine baktığımızda son
zamanlarda ilimizde olumlu gelişmeler olsa da halen tam
olarak istediğimiz seviyede değiliz. Biz eğer ki fındıkta dekara 10 kg verim artışı gerçekleştirsek ilimiz ekonomisine
yıllık tam 370 Milyon TL ilave katkı sağlamış oluyoruz. Bizde buradan yola çıkarak bu ürünün dekara verimini arttırıp
üretiminde lider olduğumuz fındıkta birim alan veriminde
de lider olmalıyız dedik ve bu konuda çok önemli projeler
hayata geçirdik” şeklinde konuştu.
“Hepimizin bildiği gibi Kasım 2019 tarihinde 670 mahallede 2 bin 10 adet örnek fındık bahçesi oluşturmak
amacıyla ilimiz tarımı açısından son derece önemli olan
“Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada” projesini Ziraat Odalarımızla birlikte hayata geçirdik” diyerek sözlerine
devam eden İl Müdürümüz; “Bu projemiz şuan sahada başarıyla uygulanmaya devam ediyor ve bugüne kadar timlerimiz tarafından kısa bir sürede yaklaşık 600 adet örnek
bahçe oluşturulmuş durumda. Bu bahçelerimizle birlikte
ilimizde şuan 2 bin 500’ün üzerinde örnek bahçelerimiz

KIRSAL KALKINMA
YATIRIMLARI İLE
İLİMİZE 8 PROJE DAHA
KAZANDIRILDI

mevcut. Bu bahçelerimiz arasında 350 kg verim aldığımız
bahçelerimiz var. Bu olay bizlere büyük gurur ve mutluluk
veriyor. Bunların yanında yine Ziraat Odalarımızla birlikte
üreticilerimiz için yeni bir eğitim atağı başlattık ve Fındık
Üreticileri Yarışıyor Ödüllü Bilgi Yarışmasını düzenledik. Yarışma kapsamında 15 bin adet kitap dağıttık. Ben bu kitaba
fındığın anayasası diyorum. Bu kitapta fındıkla ilgili her şeyi
bulabiliyorsunuz. Üreticilerimiz bu kitapları okuyarak yarışmaya hazırlandılar. Bizim amacımız üreticilerimizin bilgisini
artırmak. Bu konudaki çalışmalarımız bundan sonrada Üniversitemiz, Ziraat Odalarımız, Fındık Araştırma Enstitümüz
ve diğer paydaşlarımızla birlikte devam edecektir. Bizler
fındık için bu çalışmaları yaparken çiftçimizin gelirini artırmak için ilave gelir getirici ürünler üzerinde de çalışıyoruz.
Tarımla ilgili Ordu için güzel çalışmalar yapıyoruz. Ben bu
sürece katkı veren başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ziraat Odalarımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, Kaymakamlarımıza, Üniversitemize ve çok değerli
üreticilerimize teşekkür ediyor hepinizi saygı ile selamlıyorum” diyerek sözlerine son vermiştir.
Programda söz alan TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan
SOYDAN; “Ziraat Odalarımız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte ilimizde çok önemli projeler uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi de şuan uyguladığımız “Fındık
Üreticileri Yarışıyor Ödüllü Bilgi Yarışması”. Yarışmamıza 3
binin üzerinde üreticimiz başvurdu. Şuan tüm ilçelerimizde
koordineli bir şekilde ilçe finalleri gerçekleştiriliyor. Burada
amacımız üreticilerimizin daha bilinçli ve bilgiye dayalı üretim yapmalarını sağlamak. İlimizin ana ürünü olan fındıkta
verim ve kaliteyi artırma noktasında olumlu gelişmeler var.
Her yerde tarımı konuşuyoruz. Üreticilerimize her zaman
destek olmak için çalışıyoruz. Ziraat Odalarımız ve İl Müdürlüğümüz ile birlikte uyum içerisinde önemli çalışmalar
yapmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerine son verdi.

rümüz Kemal YILMAZ; program kapsamında hibe desteklerinden yararlanmak amacıyla Fındık işleme ve paketleme,
Kanatlı işleme ve paketleme ile Kırsal ekonomik altyapı ya-

ve tüzel kişilerce yapılan 8 adet proje başvurusunun Bakanlığımızca uygun görülerek desteklenmesine karar verildiğini; böylece kırsal kalkınma yatırımlarından bugüne kadar
ilimize kazandırılan proje sayısının 93’e ulaştığını, toplam
yatırım tutarının ise 56.802.520,00 TL. olduğunu açıkladı.
Bakanlığımızca desteklenmesine karar verilen 8 projenin yatırım tutarının 5.418.707,00 TL. olduğunu belirten İl
Müdürümüz Kemal YILMAZ, yatırım faaliyetlerinin gerçekleşmesi sonucu proje sahiplerinin 2.514.753,00 TL. hibe
desteğinden yararlanacağını bildirdi.
Hibe programı ile ilgili açıklama yapan İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi ve
paketlenmesi, su ürünleri üretiminin geliştirilmesi ve çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konularında gerçekleşecek
yatırımların faaliyete geçmesi ile 63 kişiye istihdam imkanı
sağlanacağını, hibe destekleri sayesinde ilimize yeni tesislerin kazandırılması yanında mevcut işletmelerin moderni-
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ürünleri de elde etmek mümkündür. Bu ürünler hem son
derece besleyicidir hem de tüm dünyada iyi bilinen alternatif tıp alanında koruyucu ve destek ürün olarak yoğun
bir şekilde kullanılmaktadır.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdü-

konularda yatırım yapmak amacıyla müracaat eden gerçek

19 ilçemizde eş zamanlı düzenlenen yarışmada birinci
olan üreticilerimiz listesi şu şekildedir;

KADINLARIN GÜCÜ GRAM GRAM ARI SÜTÜ

1’den devam

tırımlarına dair çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik

Yapılan konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verilmiştir.

İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Arıcılık
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek
olan “Kadınların Gücü Gram Gram Arı Sütü” projesi Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı kapsamında
2020 yılında hayata geçirilmek üzere desteklenmiştir.
Arı ürünleri üretiminde çeşitlilik sağlanması, arının temel ürünlerinden biri olan arı sütü hakkında farkındalık
yaratılması, kadın bireyin kontrolünde ve özverisinde arı
sütü üretiminin de teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan
projede;
* Hali hazırda evin erkek bireyi tarafından sevk ve idare
edilen bal üretiminin yanı sıra, kadın bireyin kontrolünde
ve özverisinde arı sütü üretiminin de teşvik edilerek, hem
kadının arı yetiştiriciliği üzerinde söz sahibi olması, hem
de özen gerektiren faaliyeti üstlenerek aile bütçesine katkıda bulunmasını sağlamak,

Türkiye’nin en fazla ithalatını gerçekleştirdiği arı ürünü
arı sütüdür. Arı sütü açık pazara sahiptir. Ekonomik değeri
son derece yüksek olup farmakoloji, medikal, kozmetik ve
gıda sektörü gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Arı sütü
birçok bilimsel araştırmaya konu olmuş, üzerine mucizeler atfedilmiş bir üründür. Arı sütünün en büyük özelliği
vücutta hücre yenilenmesi, hücre üretimi ve hücre metabolizması üzerine etkili olmasıdır.
Bu proje, bal üretiminde Türkiye’de lider konumda
olan Ordu ilinin arı sütü üretiminde de adından söz ettirir hale gelmesi için bir başlangıç olacaktır. Kırsal alanda
kadının istihdamını güçlendirecek bu proje ile bölgede
yaşayan kadınlarımız için yeni bir faaliyet kolu oluşacaktır.
Proje kapsamında 15 kadın üreticiye Halk Eğitim Merkezi destekli “Temel Arıcılık” kursu ve ”Arı Sütü Üretimi”
konularında teorik ve pratik eğitimler verilecektir. Ayrıca
eğitime katılan üreticilere arı sütü üretiminde kullanılmak
amacıyla malzeme ve ekipman verilecektir.

* Ordu ilini bal üretiminin yanı sıra arı sütü üretiminde
de Türkiye’de lider konuma getirmek,
* Ordu ili kırsalında yetiştiricilik faaliyetinde bulunan
arı yetiştiricilerin o alanda istihdamını devam ettirmesine
vesile olacak ilave üretim modellerini üreticilerle buluşturmak,
* Modern üretim tekniklerinin ve arı yetiştiriciliği ile
ilgili en güncel bilgilerin Ordulu kadın arıcılarımıza aktarılması amaçlanmaktadır.
Ülkemizde arıcılık faaliyeti denildiği zaman ilk akla gelen bal üretimidir. Oysa arıcılıkta ekonomik değeri yüksek
olan polen, propolis, arı sütü, arı zehri, arı ekmeği gibi yan

ze edilerek kapasitelerinin artırılacağını bildirdi.
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ
1’den devam

Pakdemirli, şura kapsamında 50 binden fazla görüş,
plan, projenin toparlandığını ve belli kararlar alındığını
ifade ederek, “190 karar var ama 47 karara kadar
sadeleştirdik. Bunlarla ilgili yol haritası açıklayacağız.
Bu kararların uygulanmasıyla ilgili diğer şuralardan
farklı olarak 30 Ocak’ta takvimi duyuracağız.” diye
konuştu.
GENÇLERE 100 BİN LİRA HİBE
Şuranın ilk somut adımlarından biri olan Uzman
Eller Projesi’ne ilişkin bilgi veren Pakdemirli, Amasya,
Düzce, İzmir ve Mardin olmak üzere 4 ilde pilot
uygulamanın başladığını bildirdi.
Pakdemirli, bu illerde tarımsal konularda üniversite
eğitimi almış gençlere, kırsalda yaşamak kaydıyla
tarımsal konularla ilgili projeleri için 100 bin liraya
kadar hibe vereceklerini söyledi.
“İHTİYAÇ HALİNDE CANLI HAYVAN İTHAL
EDİLEBİLİR”
Bakan Pakdemirli, et ithalatına ilişkin soru üzerine,
2010’dan 2018’e kadar aralıklarla, ihtiyaç olduğu
düzeyde et ithalatı yapıldığını belirtti. İstisnai durumlar
dışında Türkiye’nin et miktarı bakımından kendine
yeterli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, et fiyatlarını
dengelemek için zamanında ithalatın kullanıldığını
ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten
bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
da kendilerini yönlendirmesiyle, 2018’de 1 milyon
344 bin canlı hayvan, 2019’da 487 bin canlı besili
hayvanın ithal edildiği bilgisini veren Pakdemirli,
bunun ithalatında bir sakınca olmadığını dile getirdi.
Pakdemirli, karkas ya da lop et olarak yapılan
ithalata ilişkin şöyle konuştu:
“Et ithalatı 2018’de 55 bin 752 ton, 2019’da 5 bin 37
ton olarak gerçekleşti. Bunlar, Sırbistan, Bosna Hersek
gibi serbest ticaret anlaşmalarının getirmiş olduğu
bazı karşılıklar, edinimler ve kazanımlar sonucu

‘‘Et İthalatı 50 Bin Ton Azaldı’’
yapmış olduğumuz ithalatlardır. Bir de eskiden
yapılmış bağlantılardan kalan ithalatlar. ‘Bunun dışında
et ithalatı yapmadık.’ dememizin sebebi budur. Aynı
inisiyatifle devam ediyoruz. Şu anda da eski yapılmış
bağlantılar hariç 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan
ithalatı için yeni belge vermiyoruz. İhtiyaç halinde
canlı hayvan ithal edilebilir.”
“NE KADAR YANLIŞ VARSA BUNLARI İFŞA
EDELİM”
Bakan Pakdemirli, halk sağlığını tehdit eden
firmalarla alakalı toplumun ve halkın sağlığıyla
oynayan, yanlış ürünler üretenlere karşı dün olduğu
gibi bugün de savaş ve gayret içinde olduklarını
belirtti.
İfşalarla ilgili, “Ne kadar yanlış varsa bunları ifşa
edelim” dediğini vurgulayan Pakdemirli, şunları
kaydetti:
“Bir firmayı birkaç defa ifşa ettiğiniz zaman o firmanın
piyasada iş yapma imkânı kalmıyor. Firmalardan bir
tanesi bakanlığa geldi, ‘Benim işim biter, dükkânımı
kapatırım. Şu kadar insan çalışıyor, beni listeden
çıkarın.’ dedi. İki gözü iki çeşme bakanlığın önüne
gelip ağlıyor. ‘Buna acımayın.’ dedim. Gıda üreten birisi
kanunlara uygun ürün üretecek. Bunun lamı cimi yok.
Ambalajsız gıdalarda büyük riskle karşı karşıyasınız.
Ne aldığınızı bilmeyebilirsiniz. Affedersiniz, içinde
hayvan idrarı olabilir. Yollarda satılan zeytinyağının
içinde başka bir yağ katıp satabilirler. Bilmediğiniz
yerlerden açık ürün alınmamasını tavsiye ediyorum.
Ambalajlardaki gıdaların denetiminin yoğun ve riskin
daha az olduğunu söyleyebiliriz.”
Gıda denetimine ilişkin yasanın TBMM’ye gittiğinin
altını çizen Bakan Pakdemirli, “İlgili bakanlıklar bunun
üzerinde çalışıyor. Ocak sonu gibi yasalaşacak.
Denetimlerde kanunun verdiği en yüksek cezaları
veriyoruz ancak oradan kazanılan getiri fazla olduğu
için cezayı göze alıyorlar ya da firmanın adını bir süre
sonra değiştiriyorlar. Bu firmaları ticaretten mene
kadar gidebiliriz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Başkanı ile konuştum. Bu tarz davranışta olan kişileri
meslekten men etme gibi bir yetkileri var. Bir yandan
buna da çalışıyoruz. Üst üste bu hataları yapanlara
göz açtırmazsak Türkiye’deki gıda kalitesini, mevcut
durumdan çok daha iyi bir yere getiririz.” dedi.
SÖZLEŞMELİ
ÜRETİM
TANITIM HAZIRLIĞI

DÜZENLEMESİNDE

Pakdemirli, 5 bin personel alımı için bir süre önce
sınav yaptıklarını hatırlatarak, kısa vadede atamalarla
ilgili bir müjdeleri olmadığını ancak buna ilişkin
çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.
Sözleşmeli üretim modeline değinen Pakdemirli,
bu sayede çiftçinin geleceğe güvenle bakacağını dile
getirdi. Pakdemirli, “Sözleşmeli üretimin yasasıyla ilgili
bazı eksiklikler var. Burada karşılıklı edinimleri yerine
getirecek bir yasa üzerinde çalıştık. Bu da TBMM’den
kısa zamanda geçecek. Böylelikle Türkiye’deki
sözleşmeli üretim konusunu çözmüş olacağız.
Yakın zamanda bununla ilgili lansman yapacağız.”
ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, sözleşmeli üretimin, domates, salça
ve patates sektörlerinde uygulanabileceğini, bunun
popüler ürünlere de yayılması gerektiğini söyledi.
Gıda israfına karşı yapılacak çalışmaların sorulması
üzerine de Pakdemirli, şunları kaydetti:
“Dünyada üretilen her 3 gıdadan biri atılıyor. Atıldığı
anda bunun en az yüzde 50’si yenilebilir durumda.
Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyor.
Hem dünyada hem de Türkiye’de açlık diye bir şey
yok aslında. Ne kadar zengin olunursa olunsun,
israf edilmemesi gerekir. Bu sebeple gıdada yeni bir
küresel girişim başlatalım. Burada ana amacımız,
toplumu ve bireyleri gıdada israftan kaçınmaya doğru
yönlendirmek. Burada bir kampanya başlatacağız,
yılın ilk çeyreğinde de bunun lansmanını yapacağız.
Bu da Geleceğe Nefes Projesi gibi ses getirecek. Bu
konuda bilinçlendirmeyi artırmak için kamu spotu
hazırlayacağız.”

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

2019 YILINDA 13 BIN 583 ADET GIDA
DENETIMI GERÇEKLEŞTIRILDI

VALİMİZ SEDDAR YAVUZ, FINDIKTA VERIMI
ARTIRMA ÇALIŞMALARINI YERINDE İNCELEDI

1’den devam

1’den devam

2019 yılında 13 bin 583 adet gıda denetiminin yapıldığına dikkat çeken İl Müdürümüz;
“2019 yılı gıda denetimleri açısından yoğun bir yıl oldu. 7 gün 24 saat esasına göre sahada
çalışmalar gerçekleştiren ekiplerimiz tarafından 2019 yılında 13 bin 583 adet denetim gerçekleştirilmiş ve 729 adet numune alınmıştır. Bunun neticesinde gerek analiz sonuçlarına
göre gerekse denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 90 işletmeye idari yaptırım uygulanarak bunlardan 2 tanesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur”
ifadelerini kullandı.

Vali Seddar Yavuz sahada yaptığı açıklamada, proje kapsamında 670 mahallenin tamamında üçer
bahçe olmak üzere planlanan çalışmaların 105 teknik eleman tarafından sürdürüldüğünü, 700 bahçede çalışmaların tamamlandığını, şu ana kadar 2 bin 500 örnek bahçe kurulduğunu belirterek bundan
sonraki örnek bahçe çalışmalarında budama, gübreleme ve ilaçlama dâhil olmak üzere çalışmaların
Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca alınan ekipmanlar ile yürütüleceğini söyledi.

ALO 174 GIDA HATTI’ nın öneminden bahseden İl Müdürümüz sözlerini şöyle sürdürdü:
ALO 174 GIDA HATTI, tüketicinin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikâyette
ilgili merciye kolay bir şekilde ulaşabilmesi ve tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi amacıyla kurulmuştur. Bu süreçte tamamen gıda güvenilirliğinin sağlanmasına
yönelik olarak Bakanlığımızca yapılan çalışmalara vatandaşlarımızın da iştirak etmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle; gıda zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili
herhangi bir şikâyeti olan tüketiciler de 174 ALO GIDA HATTI’nı arayarak ihbarda bulunabilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında İlimizde ALO 174 GIDA HATTI’na tüketicilerimiz tarafından 283 başvuru olmuş ve bu başvurular ekiplerimiz tarafından en kısa sürede gereği
yapılarak sonuçlandırılmıştır” dedi.
Denetimlerin yanında eğitimlere de büyük önem verildiğinin altını çizen İl Müdürümüz; “İl Müdürlüğümüzce sadece denetim değil aynı zamanda bu konuda eğitimlerde
verilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında 16 bin 645 öğrencimize gıda güvenliği ve gıda
israfı konularında eğitimler verilmiştir. Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı,
yemekhane gibi gıda işletmelerinde çalışan kişilere de gıda hijyeni konusunda verilen eğitimlerimiz devam etmektedir” şeklinde konuştu.
İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı
teşekkür eden İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, 2020 yılında da denetimlerin artarak devam
edeceğini belirterek sözlerine son vermiştir.

ordu.tarimorman.gov.tr

Ordu’da gerçekleştirilen fındık üretimine de değinen Vali Yavuz, geçen yıl 220 bin tona yakın fındık
üretiminin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Ordu’nun dünyadaki fındık üretiminin % 25’ini, Türkiye’nin
ise % 35’ini karşıladığını ifade etti.
“Fındık üretimini arttırmamız gerekiyor”
Vali Yavuz, fındık bahçelerinin yaşlanması, bahçelerin bakımsızlığı ve geleneksel yöntemlere bağlı
olarak fındık üretiminde ciddi bir düşüş meydana geldiğini belirterek, üreticilere de tavsiyelerde bulundu.
Üreticileri fındık bahçelerine bakması gerektiğinin altını çizen Vali Yavuz, “Dekar başına 80-85 kg
fındık üretimiyle bizim rekabet edebilmemiz, para kazanabilmemiz çok mümkün değil. Dünyada şu
anda fındığa çok ciddi bir talep var. Dolayısıyla fındık üretimini bizim artırmamız gerekiyor. Bunu
yaparken de kazançlı bir alan olduğunu hep beraber gördük. Özellikle bu yıl Hükümetimizin, Sayın
Cumhurbaşkanımızın fındık üreticisinin yanında durması, onu desteklemesi ve erken bir taban fiyatı
açıklaması da fiyat istikrarı açısından çok etken oldu. Yürüttüğümüz bu projeyle üretimi sadece %
10 artırsak, yıllık 400 milyon gelir elde edebiliriz. Fındıkta sadece 1 randıman artırmış olsak, 70 ila 80
milyon ek gelir edebiliriz. Dolayısıyla 80-85 kg’lardan üretimimizi minimum % 50 artırabiliriz. Dolayısıyla herkesi fındık bahçelerine bakmaya ve bizim teknik elemanlarımızla irtibat haline olmaya davet
ediyorum. Bu arada çok yakın çalışma arkadaşım Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünün çok değerli
müdür ve teknik ekibi, Ziraat Odalarımız ve bu projeye gönül veren tüm çiftçilerimize, herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Bu çalışmaya herkesin ilgi duymasını bekliyoruz. Özellikle yol boylarında görünür
halde yapıyoruz. Buradan tüm çiftçilerimize, muhtarlarımıza herkese bu çalışmaya katkı sunmalarını
özellikle bekliyoruz” diye konuştu.
Üreticinin bilinçlendirilmesi için Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yarışma programları düzenlendiğini belirten Vali Yavuz, bu yarışmalarla üreticileri teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.
Vali Yavuz, daha sonra beraberindekiler ile birlikte örnek fındık bahçesinde incelemelerde bulunarak, burada Ziraat Mühendisi Ömür Duyar’dan, budama ve gübreleme hakkında bilgi aldı.
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KAT KAT BALKABAĞI TATLISI

BULGURLU PATATES KÖFTESİ

Malzemesi:800 gr
balkabağı, 200 gr toz
şeker, 1 paket krema,
2 paket Tam buğday
bisküvisi, 3 çorba kaşığı su, 1 adet tarçın
çubuğu, 5 tane karanfil, Sunum için;Nane
yaprakları
Yapılışı

4 Bulgurlu
Patates Köftesi
4 Kat Kat Bal
Kabağı Tatlısı

Malzemesi : İçindekiler: 4 adet patates,
2 su bardağı ince bulgur, 1 soğan, 3 çorba
kaşığı zeytinyağı, 2 çorba kaşığı domates
salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı
tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 dolu çay kaşığı
pul biber, Yarım bağ maydanoz, 1 limon
Yapılışı : 4 tane patatesi soyup
2-3 parçaya kesin ve üzerine soğuk su
koyup
haşlamaya
başlayın.
Ortasına
bıçak batırdığınızda kolayca çıkabilene
kadar patatesleri haşlayın. Hatta bazıları
parçalanabilirler. Dibinde 1 parmak su kalınca
hafifçe ezip üzerine 1 büyük su bardağı ince
bulguru ekleyin. Patatesler haşlandığında
fazla su varsa kepçeyle alabilirsiniz. Bulguru
ekledikten sonra eze eze karıştırıp kapağını
kapatın. O şekilde 10 dakika bekletin. O sırada
1 soğanı küp küp doğrayıp, 3 çorba kaşığı

zeytinyağında kavurmaya başlayın. Üzerine
2 çorba kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı
biber salçası ekleyip soğanlar ölene kadar
kavurun. Yarım bağ maydanozu ince ince
kıyın. Beklemiş patates ve bulguru eze eze
karıştırın ve üzerine soğanlı salçayı ekleyin.
Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 dolu çay kaşığı
pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyip
tüm malzemeler karışıp her tarafı aynı renk
olana dek yoğurun. Kıydığınız maydanozları
da ekleyin. Evde taze soğan varsa mutlaka
6-7 dal ondan da ekleyin. 1 limonun da
suyunu sıkıp yoğurmaya devam edin. İyice
karıştıktan sonra sıkım yapıp tabağa dizin ve
son dakika yerken de mutlaka üzerine limon
sıkın.

800 gr balkabağını
4’er cm’lik küpler halinde doğrayın. Eğer
kabağın yeşil kısımları
var ise onları muhakkak ayırın. Tadını ve
görüntüsünü etkiliyor.
Kabakları düdüklü tencereye ekleyin. Önce 2
çorba kaşığı suyu dibine dağıtın. Sonra 200 gr toz şeker, 1 tarçın çubuğu ve 5 tane karanfili
koyun. Düdüklünün kapağını kapatın. Önce şekerin iyice erimesi ve
balkabaklarının suyunu çıkarması için en düşük ateşte 5 dakika pişirin. Ardından yüksek basınç ayarına getirip düdük kilitlenene kadar
yüksek ateşte pişirin. Düdük kilitlendikten sonra altını kısıp 12 dakika
pişirin. 12 dakikanın sonunda altını kapatıp tencerenin basıncını alın.
Baştaki kısık ateş çok önemli; böylece kabağın suyu çıkacak. Aksi takdirde düdüklünün işleme prensibi için gerekli suyu elde edemeyiz.
Tencerenin içindeki tarçın ve karanfilleri çıkarıp, fazla şerbetini ayırın.
Çok katı olursa bunu peyderpey ekleyeceksiniz.Tatlıyı çatal veya patates ezici ile püre haline getirin. 2 paket tam buğdaylı bisküviyi ezip
ufak kırıntılar haline getirin ve 8 adet cam bardağın dibine eşit şekilde
paylaştırın. Bir kısım bisküviyi üzerini süslemek için ayırın. Üzerine
püreyi, en üste de 200 gr yarı çırpılmış kremayı ekleyin. Kremayı çırparken çok fazla çırpıp katılaştırmayın. Havalanıp köpüklensin biraz
kalınlaşsın ama hala akışkan kalsın.Körpe nane yapraklarıyla süsleyin.
Nane ve kremanın ağızda yarattığı ferahlık ile hem hesaplı hem lezzetli hem de çok güzel görünen bir tarife dönüşüyor.

- Akıllı Köpek biraz da

gülelim...

&ğlık

r

e
Bitkil

Adamın biri yolda yürüyormuş. Bir köpeğin ağzında bir poşetle
kasaba girdiğini görmüş. Adam merak ederek köpeği takip etmiş.
-Kasap; ne alacaksın kuzu mu? dana mı? diye sormuş.
Kasap kuzu dediğinde köpek havlamaya başlamış.

HÜNNAP

-Kasap kaç kilo bir mi? iki mi? üç mü? sormaya başlamış. Kasap
üç deyince köpek havlamış. Sonra poşetin içinden para çıkarıp vermiş. Eti alıp çıkmış. Adam çok şaşırmış. Köpeğin bir apartmanın zilini çaldığını görmüş. Kapıyı açan adam köpeğe bağırmaya başlamış.
Adam hemen bağıran adamın yanına giderek:

Sa

- Neden kızıyorsunuz oysa o çok akıllı bir köpek demiş. Adamda:

-Yoldan Güzel Geçmek-

- Nasıl kızmayayım ikidir anahtarını evde unutuyor, demiş...

Bir kral halki için geniş bir yol yaptırmaya karar verdi. Ancak yapımı tamamlanan yolu halka açmadan önce,
hatırlarda kalacak bir yarışma düzenlemeyi istiyordu. İsteyenin bu yarışmaya katılabileceğini ilan etti.
Kral, yoldan en güzel geçecek kişiyi belirleyeceğini
söyledi.
Yarışma günü, insanlar akın ettiler. Bazıları en güzel
arabalarını, bazıları en güzel elbiselerini getirmişti. Kadınlardan kimileri saçlarını en güzel biçimde yaptırmıştı,
kimi de yanlarında en güzel yiyecekleri getirmişti. Gençlerden bazıları spor kıyafetler içinde yol boyunca koşmaya hazırlanıyordu.
Nihayet, tüm gün insanlar yoldan geçtiler, fakat yolu
kat edip tekrar kralın yanına döndüklerinde hepsi aynı
şikayette bulundu; Yolun bir yerinde büyükçe bir taş ve
moloz yığını vardı ve bu moloz yığını yolculuğu zorlaştırıyordu.
Günün sonunda yalnız bir yolcu da bitiş çizgisine yorgun argın ulaştı. Üstü başı toz, toprak içindeydi, ama krala
büyük bir saygıyla yönelerek, altınla dolu bir torba uzattı
ve:

“ - Yolculuğum sırasında, yolu tıkayan, insanların yolculuk etmesini zorlaştıran bir taş ve moloz yığınını gördüm. İnsanlar rahat etsinler diye bu taş ve moloz yığınını
kaldırmak için durdum. Yolu temizlerken, taşların altında
bu altınla dolu torbayı buldum. Halktan kimsenin bu kadar altını olamayacağına göre, bu altınlar size ait olmalı.”
Kral gülümseyerek cevap verdi:

• Hünnap tüm şifalı bitkiler gibi bağışıklık sistemimizi güçlendirme konusunda tam bir uzman.
• İçindeki B3 vitamininin etkisiyle kan dolaşımını ve sinir sistemini de olumlu yönde etkiliyor.
• Çok güçlü bir antioksidan özelliği bulundu-

“O altınlar sana ait.”
“Hayır, benim değil. “Benim hiçbir zaman o kadar çok
altınım olmadı.”
“Evet” dedi kral. “Bu altınları sen kazandın, zira yarışmanın galibi sensin. Yoldan en güzel geçen kişi sensin.
Çünkü,

YOLDAN EN GÜZEL GEÇEN KİŞİ;

ARDINDAN GELENLER İÇİN YOLDAKİ
ENGELLERİ KALDIRAN KİŞİDİR.

ğundan kansere karşı da koruduğu söyleniyor.
• Kabızlık sorununa çözüm oluyor.
• Vücuda enerji verip zinde kalmamıza yardımcı oluyor.
• Özellikle çocuk ve gençlerde kemik ve kas
gelişiminin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı
oluyor.
Hünnabı taze olarak bir meyve gibi afiyetle yiyebilir, reçelini yapabilir ve tatlılara ilave edebilirsiniz. Tazesini bulamadığınızda ise kurutulmuş halini
tüm yıl boyunca güvenilir aktarlardan temin edebilirsiniz.
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Ordu’da

ÇILEK ÜRETIMIMIZ BIN TONU GEÇTI
çeşitlendirilmesi konusunda İl Müdürlüğü olarak üzerinde
durduğumuz önemli konulardan birisidir. Bu kapsamda
yaptığımız çalışmalar neticesinde çilek üretimi, özellikle
sahil ilçelerimizde ana ürünümüz olan fındığın yanında
üreticilerimize önemli gelir kapısı haline gelmiştir” dedi.

üretimimiz daha da artacak. Bu konuda uygulayacağımız
projelerimiz önümüzdeki yıl da devam edecek” diyerek
sözlerini noktaladı.

Çilek üretiminin bin tonun üzerine çıktığının müjdesini
veren İl Müdürümüz; “İl Müdürlüğü olarak ilimizde
çilek üretimini artırmak amacıyla önemli çalışmalar
gerçekleştirdik. Uyguladığımız projeler ve yaptığımız
eğitim çalışmaları ile üretim alanlarımızı her geçen yıl
artırdık. Şuanda ilimizde 400 dekar alanda çilek üretimi
yapılmaktadır. 2012 yılında 15 tona kadar gerileyen çilek
üretimimiz, şuan itibari ile bin 43 ton olarak gerçekleşti”
ifadelerini kullandı.
İlimizde çilek üretimi verilen destekler ve uygulanan
projeler neticesinde bin tonun üzerine çıktı. Çilek, ilimizin
ana ürünü olan fındığın yanında üreticilerimize önemli
gelir kapısı haline geldi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz
Kemal
YILMAZ;
“Çilek
üretimi,
ilimizde
ürün

Çilek üretim alanlarının arttırıldığını belirten İl
Müdürümüz; “İl Müdürlüğümüz ve DOKAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı işbirliğinde ilimizde uyguladığımız “Ordu
İli Tarımın Modernizasyonu Projesi” kapsamında 50 da
alanda açıkta çilek bahçesi ile 500 m² büyüklüğünde 7 adet
çilek serası ilimizde tesis ettik. Bu alanlarda da önümüzdeki
dönem üretim yapılacak. Bunun neticesinde ilimizde çilek

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE
2019 YILI DEĞERLENDIRME TOPLANTISI DÜZENLENDI
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın
başkanlığında İl Müdür Yardımcılarımız,
Şube Müdürlerimiz ve İlçe Müdürlerimizin
katılımıyla 2019 Yılı Değerlendirme
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda,
2019 yılında İl Müdürlüğü olarak yapmış
olduğumuz çalışmalar ve projelerin genel
durumu değerlendirilerek 2020 yılına dair
hedeflerimiz belirlendi.
Toplantının açılış konuşmasında İl
Müdürlüğümüz tarafından 1 yıl boyunca
yapılan çalışmalardan kısaca bahseden
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Oldukça
yoğun çalışma temposu ile geride
bıraktığımız 2019 yılında da birçok proje
ve çalışmaya imza attık. Geçmiş yıllarda
olduğu gibi bu yılda tarım teşkilatı olarak
yine önceliğimiz ana ürünümüz olan
fındıkta verim ve kaliteyi artırmak oldu. Bu
kapsamda Ordu Valiliğimizin desteğiyle
İl Müdürlüğümüz ve Ziraat Odalarımız
işbirliğinde hayata geçirdiğimiz “Fındıkta
Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” ile
birlikte 600 adet örnek bahçe oluşturduk.
Bunların yanında budama elemanları
yetiştirdik ve eğitimler düzenledik. Şimdi
ise bu alanda önemli bir adım daha atarak
fındık tarımı hakkında yeni bir eğitim
atağı başlatıyoruz. Fındık üretimi yapılan
670 mahallede bulunan üreticilerimizin
katılımıyla “Fındık Üreticileri Yarışıyor”
ödüllü bilgi yarışması düzenliyoruz.
Yarışma ile birlikte en az 15 bin fındık
üreticimizin eğitime tabi tutulmasını

ordu.tarimorman.gov.tr

amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
İlimizde
ürün
çeşitlendirilmesi
noktasında da önemli çalışmaların
gerçekleştirildiğini belirten İl Müdürümüz;
“İlimizde ürün çeşitlendirilmesi konusunda
2019 yılında gerek Ordu Büyükşehir
Belediyemiz gerekse DOKAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte
kivi, çilek, ceviz, mantar, örtü altı sebze
yetiştiriciliği ve solucan gübresi üretimi
konularında önemli projeler uyguladık. Bu
kapsamda, 100 dekar alanda yeni modern
kivi bahçeleri oluşturduk. Ayrıca, kendine
has aroması ve depoya dayanıklılığıyla
tüketicinin gözdesi olan “Ordu Kivisi”
Valiliğimiz himayesinde İl Müdürlüğümüz
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
resmen tescillenerek marka haline geldi.
Çilek üretiminde de önemli mesafeler kat
ettik. 2012 yılında 15 tona kadar gerileyen
çilek üretimimiz yaptığımız çalışmalar
sonucunda bu yıl bin 43 ton olarak
gerçekleşti. Yine 50 da alanda açıkta çilek
bahçesi, 500 m² büyüklüğünde 7 adet
çilek serası ve 250 da alanda kapama ceviz
bahçeleri tesis ettik. Bunların yanında
ilimizde 2015 yılında 1 tane istiridye mantarı
tesisi bulunurken, 2019 yılı itibariyle 29
tane kültür mantarı üretimi yapan tesis
sayısına ulaştık. Solucan gübresinin
üretimini yaygınlaştırmak amacıyla da bu
yıl 15 adet yeni işletme kurarak solucan
gübresi üretimi yapan işletme sayımız 26

adet oldu. İlimizde sebze yetiştiriciliğini
geliştirmek için ise Ordu Büyükşehir
Belediyemizin desteğiyle, 40 adet sera
kuruldu. Bunun yanında 40 bin domates,
30 bin hıyar fidesi ve 4 bin 125 kg sera
naylonu dağıtımı gerçekleştirildi.” şeklinde
konuştu.
Hayvancılığın
gelişmesine
yönelik
yapılan çalışmalardan da bahseden İl
Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İlimizde
hayvancılığın gelişmesi için de önemli
projeler uyguladık. Ordu Büyükşehir
Belediyemiz ile birlikte uyguladığımız
“Ordu İlinde Koyunculuğun Geliştirilmesi
Projesi” kapsamında 15 yetiştiricimize
ikizlik oranı yüksek Bafra tipi 300 koyun ve
30 koç dağıtımı yapıldı. Yine hayvancılığın
can damarı olan meralarımızda 122 bin
dekar alanda ıslah, 41 bin hektar alanımızda
da tahsis çalışmaları yaptık. Bakanlığımız
tarafından ahır-ağıl yapımına verilen % 50
hibe desteği kapsamında ise 80 ahır-ağılın
yapımı tamamlandı, 28 proje ise devam
ediyor. Yine Ordu Büyükşehir Belediyemiz
ile birlikte uyguladığımız “Ordu İlinde Kaz
Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi”
ile birlikte her bir çiftçimize 80 dişi ve 20
erkek olmak üzere toplam 40 çiftçimize
4 bin adet kaz dağıtımı gerçekleştirdik.
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
işbirliğinde hayata geçirdiğimiz “Serbest
Sistem Yumurta Tavukçuluğunu Geliştirme
Projesi” kapsamında ise 2019 yılında 16 adet
yeni işletme kurduk. Bunun neticesinde
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şuanda ilimizde 37 tanesi organik olmak
üzere toplam 101 adet işletmemiz
mevcuttur. Tüm bunların yanında hayvan
sağılığı ekiplerimiz tarafından aşılama ve
küpeleme çalışmaları da aralıksız devam
etti.
2019 yılı denetim çalışmaları açısından
da çok yoğun olarak geçti. Gıda kontrol
ekiplerimiz tarafından gıda ve yem
işletmelerine yönelik 13 binin üzerinde
denetim gerçekleştirildi. Yine su ürünleri
denetim ekiplerimizce de balıkçılarımıza,
toptan ve perakende satış yerlerine yönelik
binin üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Görüldüğü üzere bu yıl çok güzel
çalışmalar yaptık. 2020 yılında daha çok
çalışarak tarımın bu ilin ekonomisine
olan katkısını daha da artıracağız. Bizlere
tüm çalışmalarımızda her zaman destek
olan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ’a, OBB
Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi
GÜLER’e, Milletvekillerimize, Ziraat Odaları
Başkanlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve
sektördeki tüm paydaşlarımıza teşekkür
ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
İl
Müdürümüzün
konuşmasının
ardından İlçe ve Şube Müdürlerimiz
tarafından yapılan çalışmalar anlatılmış
ve 2020 yılına dair hedefler belirlenmiştir.
Karşılıklı görüş alışverişinin ardından
toplantı sona ermiştir.

