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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin “Yeşil Kalkınma 

Devrimi”ni gerçekleştirmede öncü rol üstleneceğini be-

lirterek, “Sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştiril-

mesi ve iklim değişikliği ile mücadele açısından, AB’nin 

‘Avrupa için Yeşil Mutabakat’ kapsamında, sağlıklı ve çev-

re dostu bir gıda sistemi için çalışmalarımıza başladık.” 

dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, çevrim 

içi düzenlenen “Gıdanın Geleceği” temalı “7.Sürdürülebi-

lir Gıda Zirvesi ve Dünya Gıda Günü Buluşması”na katıldı.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerin 

başında tarım ve gıdanın geldiğine dikkati çeken Pakde-

mirli, iklim değişikliğinin etkisiyle, 2050’ye kadar tarımsal 

verimde yüzde 10-25 düşüş beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nın tarafı olduğuna 

işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

“İnşallah önümüzdeki dönem, ‘Yeşil Kalkınma 

Devrimi’ni gerçekleştirmede Türkiye öncü rolü üstlene-

cektir. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi 

ve iklim değişikliği ile mücadele açısından, AB’nin ‘Av-

rupa için Yeşil Mutabakat’ kapsamında, sağlıklı ve çevre 

dostu bir gıda sistemi için çalışmalarımıza başladık. İklim 

değişikliğine yönelik daha geniş çaplı bir farkındalığın 

oluşmasını önemsiyoruz ve bu konuda her türlü çalış-

maya ve desteğe de açık olduğumuzu özellikle vurgu-

lamak istiyorum.”

“YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ’Nİ 

GERÇEKLEŞTİRMEDE TÜRKİYE 

ÖNCÜ ROLÜ ÜSTLENECEK”

ORDU VALİSİ TUNCAY SONEL VE İL MÜDÜRÜMÜZ 
KEMAL YILMAZ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜMÜZ 

ORDU KİVİSİ HASADINA KATILDI
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“İŞİMİZ SAHA GÜCÜMÜZ SAHA”
 FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE CEP TERAS UYGULAMA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Ge-
nel Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçirilen 
“Fındık Yetiştiriciliğinde Cep Teras Uygulama Projesi” 
İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanmaya başladı. 
Proje kapsamında Perşembe ilçesi Doğanköy Mahal-
lesinde ekiplerimiz tarafından cep teras oluşturmak 
suretiyle ilk örnek bahçemiz oluşturuldu.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İl Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; “İŞİMİZ 
SAHA GÜCÜMÜZ SAHA sloganıyla ana ürünümüz 
fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uyguladı-
ğımız projelerimize bugün bir yenisini daha ekledik. 
Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü’nün destekleriyle “Fındık Yetiştiriciliğinde 
Cep Teras Uygulama Projesi” ni uygulamaya başladık.

Ordu Valiliğimiz himayesinde İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğümüz ile Ziraat Odaları iş birliğinde 2019 yılında ha-
yata geçirilen “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada 
Projesi” 2021 yılında da 105 teknik personelimizden oluşan 
35 budama timi tarafından uygulanmaya devam ediliyor.

Proje kapsamında oluşturulan 35 Tim’de görev alan tek-
nik personelimize yönelik Altınordu ilçesi Teyneli mahal-
lesinde düzenlenen hizmetiçi eğitime Ordu Valisi Tuncay 
Sonel, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe 
Ziraat Odası Başkanı TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan 
Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça’da eş-
lik etti. 

Ziraat Mühendisleriyle birlikte dip sürgünü alan, dal 
budaması ve kesimi yapan Vali Tuncay Sonel, İl ve İlçe Tarım 
Müdürlüklerinde görevli 105 Ziraat Mühendisinden oluşan 
35 tim tarafından yürütülen örnek budama uygulamasının 
fındık veriminin ve kalitesinin artmasını sağlayacağını ifade 
ederek, “Fındık, Ordu’muz için, ülkemiz için çok önemli bir 
ürün. Olmazsa olmazlarımızdan. Şu an fındık bahçelerinde 
budama mevsimi. Fındık bahçelerinde ocakların diplerinin 
temizlenmesi, bakımı,gübrelenmesi,ilaçlanması gibi mevsi-
mine göre  işlemler yapılıyor. İçinde bulunduğumuz mev-
sim itibariyle budamaların yapılması, fındıktaki ürünün ve 
kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. 
35 tim toplamda 105 ziraat mühendisi arkadaşımız, çiftçile-
rimize örnek budama uygulaması yapıyor.” diye konuştu.

İŞİMİZ SAHA GÜCÜMÜZ SAHA
35 TİM 105 TEKNİK PERSONEL İLE FINDIKTA ÖRNEK 

UYGULAMA TİMLERİ SAHADA

Kendine has aroması, depolama dayanıklılığı ile coğrafi 
işaret tescili alan ‘Ordu Kivisi’nin hasadı tamamlandı.

‘Ordu Kivisi’nin hasat dönemimin başlaması nedeniyle 
Vali Tuncay Sonel de kivi hasadında bulunarak, kivi üretici-
lerinin hasat sevincine ortak oldu.

Altınordu ilçemizin Kökenli mahallesindeki Temel Öz-
türk isimli üreticinin 3,5 dönümlük kivi bahçesinde, İl Tarım 
ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe Ziraat Odası 
Başkanı TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altı-
nordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile birlikte kivi ha-
sadında bulunan Vali Tuncay Sonel, bahçe sahibine ve yö-
redeki üreticilere kivi hasadının hayırlı ve bereketli olması 
dileğinde bulundu. 

Kivi’nin, Ordu’nun önemli tarım ürünlerinden birisi ol-
duğunu belirten Vali Tuncay Sonel, “Ordu’muzun önem-
li bir gelir kaynağı da kivi’dir. Yılda 8500 ton kivi üretiliyor 
şehrimizde. Ülkemizde kivi üretiminde ilk üçteyiz. 3500 
dekar kivi üretim alanımız varken, yine Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın ve DOKAP Başkanlığımızın kaynakları kul-
lanılarak bu yıl 200 dekar daha yaptık. Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüzün personellerinin gayretli çalışmaları ve 
kıymetli çiftçilerimizin emekleriyle bu yıl kivi’nin çok daha 
bereketli olacağına inanıyoruz. Kivi bahçelerinin bakımla-
rı çok iyi. Kivi hasadının şehrimize ve ülkemize hayırlı ve 
bereketli olmasını, çiftçilerimize de bereketli kazançlar ge-
tirmesini temenni ediyorum. Biz, Tarım ve Orman Müdür-
lüğü, Ziraat Odalarımız, Valiliğimiz, Büyükşehrimizle birlikte 
yöremiz çiftçilerine desteğe devam edeceğiz.” dedi.
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Sahada çalışan ve şu ana kadar 3 bin örnek bahçe uygulaması yapan Ziraat Müh-
endislerine, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü personellerine teşekkür eden Vali Sonel, 
“Çalışkan  bir İl Tarım ve Orman Müdürümüz var. Onun nezdinde tüm İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlerimize, Ziraat Odası Başkanlarımıza da teşekkür ediyor, çiftçilerimize 
de hayırlı ve bol kazançlar diliyoruz” dedi.

Düzenlenen hizmetiçi eğitimde bir açıklama yapan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; 
“Şu anda Teyneli Mahallesi’nde bir fındık bahçesindeyiz. Ana ürünümüz fındıkta ve-
rim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımızı ilimiz genelinde sürdürüyoruz. Bu 
amaçla “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” kapsamında 105 teknik 
personelimizden oluşan 35 budama timi “İşimiz Saha Gücümüz Saha” sloganıyla 
sahada verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalara devam ediyorlar. Bugün bu 
bahçede hem budama çalışmalarını yürütüyor hem de il genelinde fındıkta örnek 
uygulama timlerinde görevli arkadaşlarımızın İl Müdürlüğümüz uzman personelleri 
tarafından hizmet içi eğitimleri yapılıyor. Bu hizmet içi eğitim kapsamında arkadaşla-
rımıza budama, gübreleme, zirai mücadele ve fındıkla ilgili bilinmesi gereken her ko-
nuda eğitim veriliyor. Bu eğitimden sonra arkadaşlarımız daha donanımlı bir şekilde 
sahaya çıkıp üreticilerimize katkıda bulunacaklar” sözlerini kullandı.

Şuana kadar oluşturulan örnek bahçelerde çok yüksek verime ulaşıldığının altı-
nı çizen İl Müdürümüz; “Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla bugüne kadar 
uyguladığımız çeşitli projeler ile birlikte 3 bin adetin üzerinde örnek bahçe oluştur-
duk. Oluşturduğumuz örnek bahçelerde dekara 250-300 kilogram verime, hatta su-
lama yapılan bahçelerde dekara 400-450 kilograma kadar ulaştık.  Her fırsatta ifade 
ettiğimiz gibi fındıkta budama, gübreleme ve zirai mücadele çalışmaları ve imkanı 
olan bahçelerde sulama sisteminin kurulması verim ve kaliteyi ciddi manada artıran 
unsurlardır. Tabii öncelikli olarak bir bahçede gübreleme çalışması yapmadan önce 
toprak tahlilinin alınması ve analiz sonucuna göre gübreleme programının yapılması 
gerekiyor. Bu gübreleme programının düzgün bir şekilde uygulanması durumunda 
verimde ciddi artışlar sağlanabiliyor. İnşallah örnek bahçelerimizin sayısını il genelin-
de artıracağız ve bu bahçelerin sayısı arttığı sürece fındıkta bugünkü rekoltelerin çok 
daha üstüne çıkmış olacağız ve böylece fındığın ilimiz ekonomisine olan katkısını da 
artırmış olacağız.” Şeklinde konuştu.

“Fındıkta verim ve kaliteyi artırma noktasında tekniğine uygun bir budama olmaz-
sa olmazımızdır” diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Bizim 
ocaklarımız da 6-7 dal, çeşide göre 8 dal olması gerekirken 20-30 dal olan ocakları-
mız mevcut. Öncelikli olarak dekarda dal sayısını 250-300’e düşürmemiz gerekiyor. 
Tabii budama çalışmalarında öncelikli olarak ocaklardaki dip sürgünlerini almamız 
gerekiyor. Ocakta olması gereken dal sayısını ayarladıktan sonra dallar üzerinde de 
sürgünlerin rahatça gelişebilmesi için dal üstü budamalarını da yapmamız gerekiyor. 
Bu dal üstü budamalar da kuruyan zayıf, cılız sürgünleri kesip çıkarmamız gerekiyor 
ve dalın uç kısmını kesip aldığımız vakit uyuyan gözlerin uyanmasını ve dal üzerinde 
yeni yan dalların oluşmasını sağlıyoruz. Bu dalın üzerindeki oluşan yeni yan dallarda 
verimin önemli derecede artmasına katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

 Fındıkta verim ve kalite için zirai mücadele çalışmalarına da değinen İl Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ; “Zirai mücadelede öncelikle fındık kurdu, dalkıran zararlısı ve 
külleme hastalığı ile düzenli olarak mücadele yapmamız gerekiyor. Bu zararlılara kar-
şı düzenli olarak mücadeleyi yaptığımız takdirde yine arzu edilen verim seviyelerini 
ulaşmış oluyoruz. Mücadeleleri yapmadığımızda bahçelerimizde ciddi verim kayıp-
larıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sulama yine verimi direkt etkileyen ve verimde ciddi 
artışlara sebep olan bir konu o yüzden üreticilerimizin bahçelerinde sulama imkanları 
varsa mutlak suretle bahçelerinin sulama tesislerinin kurmalarını öneriyoruz” diyerek 
sözlerini noktaladı.

“İŞİMİZ SAHA GÜCÜMÜZ SAHA” 
35 TİM 105 TEKNİK PERSONEL İLE 

FINDIKTA ÖRNEK UYGULAMA TİMLERİ 
SAHADA PROJESİ 2021 YILINDA DA 

UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR
1’den devam

EYLÜL - EKİM
FINDIK: Alçak ve orta kesimlerde hasat edilen fındıklar kurutulur. Yüksek kolda ise hasada 

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

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

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

mücadeleye başlanır. 

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

Fındık ocaklarında çeşitli hastalık ve zararlılardan dolayı kuruyan ve hastalık bulaşan 

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

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

etmeden yaptırmak gerekir.

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

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

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

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

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

ekim gerçekleştirilir. 

PATATES: Patateste hasat yapılır ve uygun depo şartlarında depolanır. 

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

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

kış hazırlığı yapılarak kovan çatlakları ve yarıkları onarılır.

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

depolanmadan önce kurtlanmaması için koruyucu olarak ilaçlanması gerekmektedir. 

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

sapı artıkları, tarladan toplanıp yakılmalıdır. 

KİVİ: Bahçede toprak işlemesi yapılır. 

KASIM - ARALIK

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

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

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

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

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

havalandırması yapılır. Kovanlar farelerden korunur. 

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

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

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

Meme hastalıklarını önlemek amacıyla meme temizliğine dikkat edilir. Yeni doğan 

buzağıların göbek kordonundan vücuda mikrop bulaşmaması için önlem alınır ve bakım 

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

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

nispeten daha sıcak olan kışlıklara indirilir. Sonbahar dönemi bölgemiz koyunculuğunda 

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

katımı genellikle sonbaharda yapılarak kuzuların ilkbaharda doğmaları tercih edilmektedir. 

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

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

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

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

Aşım işleminde 20-25 koyuna 1 koç hesap edilerek koç katımı yapılmalıdır.
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2021 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELERİ
2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 11.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızca İlimiz üreticilerine verilecek önemli 
destek kalemleri şöyledir.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

Fındık Alan Bazlı Desteklemesi: 2021 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine 
kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL destek ödemesi yapılır.

Mazot ve Gübre Desteği: 2021 Üretim yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre 
desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

 Toprak Analiz Desteği: Asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir 
analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına 
analiz başına 40 TL olarak ödenir. 

     Organik Tarım Desteği: Bitkisel üretimde 2021 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik 
Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş süreci-2, geçiş 
süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne “ürün sertifikası” düzenlenmiş 
çiftçilere birim destek miktarları aşağıda tabloda belirtilen rakamlar üzerinden yapılır. Organik arı 
yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek 
düve bedelinin %40’ı kadar destekleme ödemesi yapılır.

Besilik Erkek Sığır Desteği: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini 
tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, 
Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyatı üzerinden 250 TL/başı geçmeyecek şekilde ödeme yapılır.

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

 Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya 
çobanlara 6.000 TL olarak ödenir.

Anaç Koyun Keçi Desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, birliklerine üye, hayvanları 
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun başına 30 TL, anaç keçilerine 35 TL, anaç 
tiftik keçisi başına ilave 20 TL, göçer yetiştiricilerin koyun-keçilerine ilave 2 TL ödenir.

Sürü Büyütme Desteği: Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında 
anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, 
destekleme yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına, Bakanlıkça belirlenen artış oranı aşmamak 
kaydıyla hayvan başına 125TL destek ödenir.

Ayrıca 2021 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları 
tarafından tespit sonucunda; kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı 
üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 
30 TL/Kg ödeme yapılır.

Aşı Atık ve Küpe Desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için 
hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1.000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/
baş atık desteği ödemesi yapılır. Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için 
uygulayıcılara büyükbaş hayvanalar için 1,5 TL/Baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/Baş destek ödenir.

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

Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme 
süreleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan 
başına, ipekböceğinde kilogram başına aşığıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

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

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

Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi yapılır.

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği kapsamında dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılır.

Yem Bitkileri Desteği: Yem bitkileri desteğinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem 
üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri 
kaydıyla aşağıda belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ 

Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

Arıcılık Desteği: Arılı kovan başına 15 TL, damızlık ana arı başına 80 TL destekleme ödemesi yapılır.
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Bizden Haberler

 İl  Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube  Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni 
olarak görev yapan Gürbüz KURUCU ve  eşi Gözde 
Hanım’ın erkek bebekleri dünyaya gelmiştir.

 Metehan bebeğe hoşgeldin, Kurucu ailesine 
hayırlı olsun diyoruz. 

hoşgeldin bebek

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

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

Bu dönemde daha önceki yıllarda desteklenen 
ve üreticilerimiz için oldukça önemli olan Çapa 
makinası, Motorlu tırpan, Pulverizatör, Fındık 
budama ekipmanları, Fındık kurutma makinesi, 
sağım sistemi ekipmanları ve arıcılık ekipmanları 
gibi makine ekipmanlara da hibe desteği verileceğini 
vurgulayarak, üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu 
makine ekipman alımı desteğinden faydalanmasının 
bir fırsat olduğunu belirtti.

Ekonomik yatırımlara yönelik;

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

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

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

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

5- Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar olan:

a)Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

b)Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 

c)Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 

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

e)Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

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

g)Kanatlı Kesimhanesi Yatırımlarının hibe desteği 
kapsamında destekleneceğini,

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında 
ise:

Bitkisel ve hayvansal üretim yapan, tarımsal 
faaliyette bulunan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 
tarımsal işletmelere yönelik olarak 300.000 TL’ye 
kadar bütçe içeren makine-ekipman alımlarının 
destekleneceğini;

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenerek katma 
değerli ürünlere dönüştürülmesi, ambalajlanması 
ve depolanmasını sağlamak amacıyla ise 20.000 TL 
ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvurulara hibe 
desteği verileceğini,

Bu kapsamda:

-Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine 
Yönelik Altyapı Sistemleri, (Meyve-Sebze İşleme, Süt 
işleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Ahır ve ağıl yapımı, 
Kültür mantarı, Örtü Altı Tarım gibi)

-Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,

-Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,

-El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler,

-İpek Böceği Yetiştiriciliği,

-Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

-Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin 
Makine Parkları,

-Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin 
destekleneceğini açıkladı. 

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, yatırımlar için 
hibeye esas proje tutarının % 50’sine  hibe desteği 
sağlanacağını, hibeye esas yatırım üst limit tutarının 
Ekonomik yatırım konularında Yeni tesisler için 
3.500.000 TL., Tamamlama yatırımları için 2.500.000 
TL, Kapasite Artırımı-Teknoloji Yenileme ve 
Modernizasyon için 2.000.000 TL. olacağını, proje 
başvurusu alt limitinin ise 250.000 TL. olacağını; 

Kırsal Ekonomik Altyapı yatımlar konularında 
makine ekipman alımları için 300.000 TL’na kadar, 
diğer yatırım konularında ise 20.000 TL. ile 600.000 
TL., arasında yatırım yapmak isteyenlerin hibeden 
yararlanmak amacıyla başvuru yapabileceğini 
belirtti.

  Program kapsamında gerçekleştirilen tarıma 
dayalı ekonomik yatırım konularında bilgi veren  
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 
bu güne kadar ilimizde 95 yatırımcıya 26.156.000,00 
TL.hibe desteği verildiğini, hibe desteği ile 1195 
kişiye istihdam imkanı sağlandığını bildirdi.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, hibe desteği 
kapsamında makine ekipman alımlarını da içeren 
kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik 
başvuruların 21 Ocak 2022 tarihinde, tarıma 
dayalı ekonomik yatırımlara yönelik başvuruların 
ise 31 Ocak 2022 tarihinde sona ereceğini, anılan 
tarihlere kadar gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
Bakanlığımızca yayımlanan uygulama esaslarına 
göre veri giriş sistemi üzerinden (www.tarimorman.
gov.tr) başvurularını yapmaları gerektiğini bildirdi.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI 
EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL ALTYAPI YATIRIMLARININ 

DESTEKLENMESİNE YÖNELİK HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI

13.07.2021 tarihli ve 4276 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile yürürlüğe konulan 2021 ve 2022 Yıllarında 
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği,   
deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin 
güncellenerek kayıt altına alınması,  kıyı kesimindeki 
halkın geçimine katkıda bulunarak kırsal kalkınmanın ve 
sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı 
gemisi sahiplerine yapılacak destekleme ödemeleri 
başlamıştır.

Kararla bu sene destekleme kapsamına alınan gemi 
boyunda ve ödenecek tutarlarda artışa gidilmiştir.

Boyu 0-4,99 metre olan deniz ve iç su balıkçı gemileri 
için adet başına 1.000 lira, 5-7,99 metre olanlar için 
1.250 lira, 8-9,99 metre olanlar için 1.350 lira, 10-11,99 
metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metreden büyük iç su 

balıkçı gemileri için 1.450 lira destek ödemesi yapılması 
kararlaştırılmıştır. İlimizde, 2021 yılı destekleme dönemi 
kapsamında İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvuruda 
bulunan 384 adet balıkçı gemisi sahibine, Bakanlığımız 
tarafından toplam 492.450,00 TL destekleme ödemesi 
yapılmıştır.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞI DESTEKLEME ÖDEMELERİ BAŞLADI
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MERALARIMIZDA ISLAH ÇALIŞMALARIMIZ 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

“Eylemlerimiz geleceğimizdir. Daha iyi üretim, daha iyi 
beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş 
tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmakta-
dır. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde 
yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tü-
ketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşına-
rak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla 
mücadeleye dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Dünya Gıda 
Günü’nde; dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve 
çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üre-
timi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi- tüketimi 
ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin 
sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin 
belirtilmesi amaçlanmaktadır. Dünya da milyonlarca insan 
açken her gün tonlarca gıda, üretim veya taşınma aşama-
sında bozularak veya evlerin, satıcıların ya da restoranların 
çöp kutularına atılarak israf edilmektedir. Gıdanın bilinçsiz-
ce tüketilmesi de üretimde kullanılan değerli kaynakların 
ziyan olmasına yol açmaktadır. COVID-19 salgını da, açlık 
çeken 690 milyon insana 100 milyon veya daha fazlasını 
ekleyebilecek bir ekonomik durgunluğa neden olmuştur.

Gıdanın geleceği ellerimizde

Bir gıdayı tükettiğimizde, tarım-gıda sisteminin bir par-
çası oluruz. Sürdürülebilir bir tarım-gıda sistemi, herkes için 
yeterli, besleyici ve güvenilir ve çeşitli gıdanın uygun bir 
fiyata mevcut olduğu ve hiç kimsenin aç kalmadığı veya 
herhangi bir yetersiz beslenmeden muzdarip olmadığı bir 

sistemi ifade etmektedir. Yerel pazarlarda veya marketlerde 
rafların dolu olduğu, bununla birlikte daha az gıdanın israf 
edildiği, gıda tedarik zincirinin zorlu hava koşulları, fiyat ar-
tışları veya salgın hastalıklar gibi şoklara karşı daha dayanıklı 
olduğu ve çevresel bozulmayı veya iklim değişikliğini daha 
da kötüleştirmeyen, aksine çevreye ve iklim değişikliğine 
olumsuz etkileri sınırlayan bir sistemdir. Aslında, sürdürü-
lebilir tarım-gıda sistemleri, gelecek nesiller için ekonomik, 
sosyal ve çevresel temellerden ödün vermeden herkes için 
gıda güvenliği ve beslenme sağlar.

Neden önemsemeliyiz?

Tarım-gıda sektörü diğer sektörlerden çok daha fazla 
insanı istihdam ediyor. Dünya çapında 1 milyar insan ta-
rım ve gıda sektöründe istihdam ediliyor. Ayrıca, gıdaları 
üretme, tüketme ve ne yazık ki israf etme şeklimiz, doğal 
kaynaklar, çevre ve iklim üzerinde gereksiz baskı oluştura-
rak gezegenimize ağır bir yük getiriyor. Gıda üretimi sıklık-
la doğal alanlara zarar veriyor veya onları yok ediyor hatta 
türlerin yok olmasına sebep olabiliyor. Bu bize trilyonlar-
ca dolara mal oluyor, ancak en önemlisi, bugünün tarım 
gıda sistemleri küresel toplumumuzda derin eşitsizlikler ve 
adaletsizlikler ortaya çıkarıyor. Üç milyar insan sağlıklı bes-
lenme maliyetlerini karşılayamazken, aşırı kilo ve obezite 
dünya çapında artmaya devam ediyor. 2050 yılına kadar 10 
milyar insanı besleyebilecek sürdürülebilir tarım-gıda sis-
temlerine ihtiyacımız var.

Gıda sistemlerini dönüştürmek demek, gıda tüketimin-
de savurganlığı ortadan kaldırmaktır. Bunu başarmak, sür-

dürülebilir şekilde üretilen ve besleyici gıdalar için tüketici 
talebinin oluşturulmasına, tarımda sorumlu davranışın ge-
liştirilmesine, yerel değer zincirlerinin güçlendirilmesine, 
beslenmenin iyileştirilmesine ve özellikle en savunmasız 
olanlar arasında gıda kaynaklarının yeniden kullanımını ve 
geri dönüşümünü teşvik etmeye bağlı olacaktır.

Dünya Gıda Günü 2021, daha iyi üretim, daha iyi bes-
lenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam için daha 
verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım-gıda sis-
temlerine dönüşümün desteklenmesi gerektiği konusunda 
farkındalığı artıracaktır.

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ

İlimizde mera alanlarımızın tamamında tespit, tahdit ve 
tahsis çalışmaları tamamlanmış olup, ıslah çalışmaları ise 
tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda mera alanları-
mızın ot verimini ve kalitesini artırmak amacıyla İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüz tarafından 37 adet “Mera Islahı ve 
Amenajmanı Projesi” uygulanmış ve mera alanlarımızın % 
75’inde ıslah çalışması yapılmıştır.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Mera ve yaylaklar hayvancılık açısından 
çok önemli bir yere sahip olup, ülkemizde ve dünyada hay-
vanların kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasında en 
çok tercih edilen ve kullanılması zaruri olan alanlardır” dedi.

Mera ve yaylak alanlarımızın ot verimini ve kalitesini 
artırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ta-
rafından çok önemli çalışmaların yapıldığını vurgulayan 
İl Müdürümüz; “İlimizin 49 bin 535 hektar kayıtlı mera ve 
yaylak alanı bulunmaktadır. İlimiz hayvanlarının kaliteli 
kaba yem ihtiyacını karşılamak ve üreticilerimize destek ol-
mak amacıyla, bu güne kadar İl Müdürlüğümüz tarafından 
37 adet “Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi” uygulanmıştır. 
Bu projelerden 31 adetinde çalışmalar tamamlanmış, 6 adet 
projede ise çalışmalara halen devam edilmektedir. İlimiz-
de ıslah projesi uygulanan mera ve yaylak alanı toplam 36 
bin 942 hektar olup, Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 
bu çalışmalar sonucunda İlimiz mera alanlarının % 75’i ıs-
lah edilmiş, bu alanların ot verimi ve ot kalitesinde önemli 
oranda artış sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

İl Müdürlüğü olarak ıslah çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İlimiz 
mera ve yaylak alanlarında, ıslah çalışmaları kapsamında 
sadece son iki yıl içerisinde 27 adet su deposu, 305 adet 
suluk (sıvat), 60 adet kaşınma kazığı tesis edilmiş, mera ve 
yaylaklarda kullanılmak üzere 137 ton kompoze gübre alı-
mı yapılmıştır. Devam eden ıslah projelerinden 4 adedinin 
toplam alanı 24 bin 731 hektar olup, proje uygulaması 2023 

yılı sonuna kadar devam edecektir.  Ayrıca Akkuş İlçemiz-
de bulunan yaklaşık 4 bin 860 dekar alana sahip Geyikoba 
Yaylası ile ilgili 2021 yılı içerisinde mera ıslah projesi ha-
zırlanmış ve Bakanlığımız görüşüne sunulmuştur. Bakan-
lığımızca onaylanması halinde 2022 yılında uygulanmaya 
başlanacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE 
GIDA KONTROL GÖREVLİSİ 

KURSU DÜZENLENDİ
İl Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 22-26 Kasım 2021 

tarihleri arasında Kontrol Görevlisi Kursu gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda düzenlenen 
eğitime Ordu, Ağrı, Amasya, Artvin, Çorum, Erzincan, 
Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, 
Tokat, Yozgat, Zonguldak illerinden Ziraat Mühendisi, 
Gıda Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner He-
kim olmak üzere toplam 52 teknik personel katılmıştır.

Düzenlenen eğitime katılan teknik personele; 5996 
Sayılı Kanun, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıda-
lar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Gıda ve Yemin 
Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik, Prosedürler (resmi 
kontrol-risk-zehirlenme-numune alma), Hayvansal Gı-
daların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belir-
leyen Yönetmelik, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İş-
lemlerine Dair Yönetmelik, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi 
(GGBS), Türk Gıda Kodeksi (Yayımlanan Yönetmelik ve 
Tebliğler), Temel HACCP ve Ön Gereksinimler, Temel 
HACCP Prensipleri ve Tetkiki, Numune Alma Usul ve 
Esasları konularında bilgi verilmiştir. 
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Röportaj

TKDK DESTEĞİNDEN 
FAYDALANARAK 

MANTAR ÜRETİM 
TESİSİ KURAN  

Ümran AKÇA

Sevgili okurlarımız; 
Bu sayımızda Kırsal Kalkınma Yatırımlarından 

destek alarak mantar üretim tesisi kuran Ümran 
AKÇA ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
Dilerseniz zaman kaybetmeden sohbetimize 
başlayalım.

Ümran hanım öncelikle okurlarımıza sizi 
tanıtmak isteriz.

1985 yılında Ordu’nun güzel ilçesi Fatsa’da 
doğdum. İstanbul’da bankacılık sektöründe 
çalışıyordum. 8 yıldır da Fatsa’da yaşıyorum. Bir 
yıldır tarımla uğraşıyorum.

Tarımla ilgilenmeye nasıl karar verdiniz?
Ailemde ve çevremde tarımla ilgilenen kimse 

yoktu. Özel sektörde farklı alanlarda çalıştım. 
Çalışmamın son zamanlarında tarımla ilgili 
araştırmalar yapmaya başladım. Fatsa İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğünden neler yapabileceğim 
hakkında bilgi aldım. Ben ilk önce sebze seraları 
ile ilgili bir çalışma yapmak istiyordum. İlçe 
Müdürlüğünde görevli  Ziraat Mühendisleri mantar 
üretimi ile ilgili destek olduğunu belirttiler. Bende 
araştırmalarımı bu yöne kaydırdım. 

Peki mantar üretim tesisi kurma yolculuğunuz 
nasıl başladı?

Mantar üretimine destek olduğunu öğrenince 
bununla ilgili araştırmalara başladım.  İlk önce 
bu işi yapacaksam eğitimini almalıyım dedim ve 
mantar yetiştiriciliği kursuna gittim. İşin pratik 
kısmını da öğrenmek ve bu işi yapabilir miyim 
adına Konya, Sinop ve Samsun’da ki farklı mantar 
üretim tesislerinde yaklaşık on gün kadar zaman 
geçirdim. Bu işi yapabileceğime karar verdikten 
sonra Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu ile 
görüşmelere başladım.

TKDK ile olan süreç nasıl işledi?
TKDK ile görüşerek konu ile ilgili bilgi 

aldım. Sürecin nasıl işleyeceği konusunda beni 
bilgilendirdiler. Daha sonra bir danışmanlık 
şirketi ile anlaştım. Danışman dosyamı ve projemi 
hazırlayarak TKDK’ya sundu. Değerlendirmelerden 
sonra projem uygun bulundu ve çalışmalara 
başladım.

Tesisin büyüklüğü ne kadar?

Tesisimiz 2 dönüm arazi üzerinde 5’ er ton 

üretim kapasitesi olan 120 m2 ‘şer büyüklüğünde 

iki odadan oluşmaktadır.

Tesis kurulum aşamasında aldığınız destekler 

nelerdir?

Seralar, makine ekipman ve çevre düzenlemesini 

biz hazırladıktan sonra proje kapanış aşamasında 

%55 hibe destek tutarı bize ödendi.

Üretim aşamasında işçi çalıştırıyor musunuz?

Biz daha çok aile şirketi gibiyiz. Aile içinde 

birbirimize destek olarak ürünleri kendimiz 

topluyoruz. 

Kompostu nereden temin ediyorsunuz?

Kompostu ekilmiş olarak paketli bir şekilde 

bu işin pratiğini de öğrendiğim Konya’dan temin 

ediyorum.

Pazarlamayı nereye yapıyorsunuz?
Pazarlamayı genelde toptan yapmayı tercih 

ediyorum. Genelde Samsun, Ünye, Terme, Fatsa 
ve Ordu hallerindeki satıcılara ve pazarcılara 
ürünlerimizi satıyoruz. Bunun haricinde Ordu’da 
bir derneğimiz var. Ürünlerimizi bazen oraya 
pazarlıyoruz. İnternet ve instagram üzerinden de 
Fatsa’da bulunan müşterilerimize ürünlerimizi 
satıyorum.

Ürünlerinizi kaça satıyorsunuz?
Fiyatlarımızı piyasada ki diğer arkadaşlarımızla 

birlikte belirliyoruz. Perakende olarak 19 TL, toptan 
14 TL’ye satıyoruz.

Tesisi büyütmeyi düşünür müsünüz?
Öyle bir düşüncem var. Ancak kısa vadede değil 

de yaklaşık 2 yıl sonra maddi ve manevi olarak 
hazır olunca büyütebilirim. Birde 2 firmadan teklif 
aldım. Buradan arazi alıp yine benim markamla 
işi büyütüp yurt dışına göndermeyi teklif ettiler. 
Ancak kendimi bu konuda ticari olarak hazır 
hissetmediğim için kabul edemedim. 

Mantar üretimini diğer üreticilerimize de önerir 
misiniz?

Birkaç arkadaşımız gelip üretim tesisimiz 
ziyaret ettiler. Güzel olduğunu söylediler. Tabi her 
işin zorlukları olduğu gibi bu işin de zorlukları 
var. Nihayetinde bir tarım ürünü yetiştiriyoruz. 
Öncelikle inanmak ve sabretmek gerekiyor. İşin 
sonunda ürünlerinizi satıp paranızı cebinize 
koyduğunuzda tüm çektiğim sıkıntılara değmiş 
diyorsunuz. Başarmayı seven, sabreden herkese 
bu işi tavsiye ederim.

Ümran hanım keyifli sohbetiniz için teşekkür 
ediyor, ürünlerinizin bol kazançlarınızın bereketli 
olmasını diliyoruz.

Birazda üretim sürecini dinlemek isteriz.

Kompostlar geldikten sonra biz onları belli 

bir ısıda muhafaza ediyoruz. İki üç gün sonra 

paketleri kesiyoruz. Kompostaki sarımı takip 

ederek karıştırma işlemi yapıyoruz. Daha sonra 

toprağını seriyoruz. Toprağı serdikten 4 - 5 gün 

sonra kompost ısısından toprak ısısını ölçmeye 

başlıyoruz. Sonrasında da yaklaşık 40 gün içinde 

mantar çıkışlarımız başlıyor.

Hasat ne kadar sürüyor ve ne kadar ürün 

alıyorsunuz?

Hasadımız ilk çıkışlardan itibaren 20 gün 

kadar sürüyor. Hasat 4 dönem halinde oluyor. İlk 

dönemde olan ürün kalite olarak, 2. Dönemde 

olan ürün miktar olarak daha iyi oluyor. Bir hasat 

sezonunda yaklaşık 4,5 - 5 ton ürün alabiliyoruz.
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İlimiz arı yetiştiriciliğinde önemli bir değer ve potansiyele sahiptir. Sabit ve 
gezginci arıcılık şeklinde üretim yapan işletmeler, mevsim ve hava koşularının 
elverdiği ölçüde bakım ve besleme yaparlar.

 İlimiz, arılı kovanların kışı geçirmeleri için oldukça uygun bir iklime sahip-
tir. Arılı kovanların uygun bir kış mevsimi geçirmeleri için öncesinde çeşitli 
hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Öncelikle kışlatma arıların aktif sezon 
sonrasında farklı farklı çalışmalar yaptığı, değişen dış koşullar nedeniyle stresli 
durumların ortaya çıktığı yoğun bir dönemdir. Yapılan kontroller sonrasında 
zayıf ve anası olmayan kovanların birleştirme işlemleri yapılmalı, bu işlem için 
sinek teli ve ballıkların kullanılması tercih edilmelidir. Parfüm vb, koku veren 
kimyasalların kullanmamasına özen gösterilmelidir. Kovan uçuş delikleri kont-
rol edilerek çatlak delik olanlar varsa bu bölgeler kapatılarak izole edilmeli rüz-
gar ve yabani hayvan girişini önlemek için delikler daraltılmalıdır. Kovanlarda 
salgın hastalıklarla ilgili kontroller yapılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ko-
vanları içine su girmemesi ve nemden korunması için önlemlerin alınması 
büyük önem arz etmektedir. Kovanların 2-3 derecelik açıyla öne eğik olarak 
yerleştirilmesi, biriken nemin dışarı atılması için kovan kapaklarında uygun 
bir alan oluşturulması alınacak tedbirler arasında gösterilebilir. Kovan içi nem 
dengesinin sağlanması ve kirli, küflü, hasar görmüş çerçevelerin yalnızca bal 
üretimi için kullanılmış boş veya yarım dolu çerçevelerle değiştirilmesi ko-
vanın sağlıklı kışlamasına ve erken ilkbaharda koloni gelişimine ciddi katkılar 
sağlayacağı aşikârdır.  Her dönem olduğu gibi bu dönemde de dip tahtası 
temizliğinin yapılması, ıslanmış ve nemlenmiş kovanların kurutulması veya 
kuru kovanlarla değiştirilmesi işlemine hava ve zemin şartları ölçüsünde de-
vam edilmelidir. Kovanların yeterli yüksekliğe kaldırılması, yüksek yapılı otla-
rın kovanlara ve kovan altlarına temasını kesilecek şekilde temizlenmesi de 

önemli işler arasındadır. Kışa girmeden önce yeterli bal stoku olmalı, yeterli 
stokları olmayan arılı kovanlara 2:1 şeker/su olacak şekilde besleme yapılma-
lıdır. Arıların kışı geçireceği yerin kuzey yönü kapalı güney yönü açık üstünün 
hava ile temasın kesilmemesi koşuluyla kapalı olması tercih edilir. Koloniler-
deki yavru varlığı ve durumu kontrol edilmeli, kış şartlarında da olsa ilk günlük 
yavruların görülmeye başlandığı andan itibaren kolonilerin stoklarının az ya 
da çok olmasına bakılmaksızın kekle beslenmeye başlanmalıdır. Arı kekiyle 
besleme hazırlanış,  maksat ve zaman itibarıyla yanlış uygulamalara konu ol-
makla birlikte beslemenin en kritik zamanları bu dönemlerdir.

Unutulmamalıdır ki iyi bir sezon geçirmek bol ve kaliteli ürün almak için 
sezon öncesinde yapılacak olan hazırlıklar çok önemlidir. 

Turunçgil Uzun Antenli böceği, Ülkemizde ilk defa 2014 yılında İstanbul’da,  
ardından 2016 yılında Antalya’da ve 2017 yılında Trabzon’da görülmüştür. Ülkemi-
ze girişinin yurt dışından ithal edilen ve zararlının konukçusu olan süs bitkileri ile 
olduğu belirlenmiştir.  

Erginleri siyah renkli olup, kanatları üzerinde düzensiz şekilli beyaz lekeler bu-
lunur. Boyu 25-35 mm’dir. En belirgin özelliği antenlerinin çok uzun olmasıdır. 
Geniş bir konukçu dizilimi vardır. Akçaağaç, kızılağaç, huş ağacı, FINDIK, gürgen, 
kayın, elma, çınar, dağ muşmulası, kavak, kiraz, söğüt, armut ve karaağaç türleri, 
at kestanesi, turunçgiller konukçuları arasındadır. 

Ergin çıkışları ilkbahar sonu yaz başında başlar ve yaz boyu sürer. Ergin ömrü 
yaklaşık 1-3 aydır. Erginler önce konukçusu olduğu bitkinin yaprak, yaprak sapı 
ve ince dalların kabuklarını kemirerek beslenir.  Dişiler yeteri kadar beslendikten 
sonra çiftleşir ve yumurta bırakır.  Yumurtalarını ağaçların kalın gövdelerine kabuk 
içine yerleştirir. Yumurta bırakılan yerleri saptamak yaşlı ağaçlarda zordur. Genç 
ağaçlarda yumurta bırakılan yerler şişkin görünür. Bir dişi tek tek olmak üzere yak-
laşık 70 adet yumurta bırakır. Yumurtalar toprak yüzeyi hizası ile 60 cm yükseklik 
arası kabukta T şeklinde açılan kesiğin altına bırakılır. Yumurtadan yeni çıkan lar-
va başlangıçta kabuğun yeşil kısmında beslenir, floemde, ksilemde, daha sonraki 
dönemlerde odun dokusunda beslenir. Son larva dönemi odun dokusu içinde 
düzensiz tüneller açarlar. Bu tüneller bir parmağın rahatlıkla girebileceği genişlik-
tedir.  Larvalar sonbahar sonu veya kış başında kışlamaya girerler.  Bu dönemde 
beslenmezler. İlkbaharda tekrar beslenmeye başlarlar.

Turunçgil Uzun Antenli Böceğinde zararı hem erginler hem de larvalar yapar. 
Larvalar kambiyum ve odun dokularında galeriler açar. Larvalar fidanlarda kısa 
sürede, ağaçlarda ise zaman içinde ölüme yol açarlar. Erginler yaprak damarları, 

genç dal ve sürgün kabukları ile beslenir. Bu dallarda kurumalara sebep olurlar.

Bu zararlının yayılması konukçusu olan bitkilerin yurt içinde dolaşması ile 
olmaktadır. Ayrıca erginlerin popülasyonu arttığı zaman daha uzun mesafelere 
gidebildiği kaydedilmiştir.  Yüksek yoğunluklarda en fazla 2 km ilerleyebildikleri 
kaydedilmiştir.

Turunçgil Uzun Antenli Böceği Mücadelesinde tespit edildiği yerde karantina 
tedbirleri uygulanır. Bu zararlı ile bulaşık ağaçlar belirlendikten sonra eradikasyon 
çalışmaları yapılır. Bu amaçla bulaşık olan alan ve bu alanın 100m çevresindeki 
konukçusu olan bitkiler imha edilir. Bu bitkilerin imhası ağaçların kalın kökleriyle 
birlikte sökülüp öğütülmesi veya yakılması şeklinde yapılabilir.  Ayrıca bu bulaşık 
alanın 2 km çevresinde bir tampon bölge oluşturulur. Bu alandaki konukçu bitki-
ler sürekli kontrol edilir. Şüpheli ağaçlar kökten, gövdeden ve yapraktan ilaçlanır.

İlimiz için büyük öneme sahip fındık bitkisine bulaşmaması için, bitki pasapor-
tu olmadan il ve ülke dışından özellikle süs bitkisi getirip dikmeyelim.

ARILARDA KIŞLATMA 

TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ  (Anoplophora Chinensis) 

Seracettin GÜRSOY
Ziraat Mühendisi

Esra GÜRGÖR
Ziraat Mühendisi
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

“TOPRAK VERİMLİLİĞİNİN 

ARTIRILMASINA ÖNEM VERİYORUZ”

Pakdemirli, sağlanan destekler ve eği-
tim çalışmaları sonucunda, son 10 yılda, 
iyi tarım üretim alanının 42 kat artarak 2,6 
milyon dekara, organik tarım üretim ala-
nının da 2,5 kat artışla 3,9 milyon dekara 
çıktığını bildirdi.

İyi tarım uygulamaları ve organik tarım 
faaliyetinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması amacıyla çok sayıda projenin devam 
ettiğini dile getiren Pakdemirli, gıdaların 
yüzde 90’ının doğrudan ve dolaylı olarak 
topraktan üretildiğini belirtti.

Tarımsal faaliyetlerde toprak ve su kay-
naklarını kirletmeden efektif kullanmak 
gerektiğini kaydeden Pakdemirli, şu değer-

lendirmelerde bulundu:

“Hayvansal ve tarımsal atıkların, enerji 
alanında modern biyokütle yöntemleriyle 
verimli olarak değerlendirilmesine yöne-
lik çalışmalarımız giderek artıyor. Yine ta-
rımsal kaynaklı kirliliğin tespiti ve nitrata 
hassas bölgelerin belirlenmesi amacıyla 4 
bin 836 istasyonda izleme çalışmaları ya-
pıyoruz. Bitkisel üretimde artış sağlamanın 
yollarından biri olarak toprak verimliliğinin 
artırılmasına önem veriyoruz. Çiftçimize 
toprak analizine dayalı gübre kullanım bi-
linci kazandırmak ve topraklarımızın ve-
rimliliğini sürdürülebilir kılmak amacıyla, 
2005 yılında başlayan toprak analizi deste-
ğini sürdürüyoruz.”

TOPRAK VERİ TABANI 

OLUŞTURULACAK

Tarım topraklarının korunması ve uy-
gun planlamaların yapılabilmesi için önce-
likle bu toprakların özelliklerinin bilinmesi 
ve kalitesinin belirlenmesi gerektiğini be-
lirten Pakdemirli, bu amaçla 50 bin toprak 
örneğinde “Türkiye Tarım Topraklarının 
Toprak Veri Tabanının Oluşturulması ve 
Haritalanması Ülkesel Projesi”nin yürütül-
düğünü aktardı.

Pakdemirli, üretimin ve üreticinin ya-
nında olduklarına dikkati çekerek, tarımsal 
desteklerin artarak devam ettiğini ifade etti.

Ülkede 145 firma tarafından, 211 nokta-
da, toplam 8 milyon ton depo kapasitesiyle 
lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yürütül-

düğüne işaret eden Pakdemirli, lisanslı de-
poculuğa yapılan toplam desteğin yaklaşık 
440 milyon lira olduğunu anlattı.

Pakdemirli, “Gıdanı Koru Sofrana Sahip 
Çık” sloganıyla yola çıkarak ülke genelinde 
büyük bir tasarruf kampanyası başlattıkla-
rını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Söz Ver Rekor Gelsin! hareketiyle 790 
bin kişi, gıdasını israf etmeyeceğine dair 
söz verdi ve çevresel sürdürülebilirlik ko-
nusunda dünyada en çok söz verilen kam-
panya alanında Guiness dünya rekorunu 
kırdık. Kampanyayla bireysel israfı azaltarak 
664 milyon liralık tasarruf sağladık. Son tü-
ketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi 
kavramlarına yönelik farkındalığı yüzde 20 
oranında artırdık.”

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam “YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRMEDE 

TÜRKİYE ÖNCÜ ROLÜ ÜSTLENECEK”

1’den devam

Proje kapsamında bugün Perşembe ilçesi Doğan-
köy Mahallesinde ekiplerimiz tarafından cep teras 
oluşturmak suretiyle hem ilk örnek bahçemizi oluş-
turuyoruz hem de proje ile birlikte tesis edilecek bah-
çelerin sahiplerine uygulamalı eğitim veriyoruz” dedi.

Proje hakkında bilgiler veren İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “Bilindiği üzere eğimin fazla olduğu alanlarda 
gübreleme, ilaçlama, sürgün temizleme gibi faaliyet-
ler güçlükle yapılmakta, yüzey akışı nedeniyle özellik-
le gübrelemeden beklenen yarar sağlanamamaktadır. 

Erozyon ve heyelan gibi etmenlerle toprak kayıpları 
da yaşanmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar giderildi-
ğinde meydana gelecek verim ve kalite artışının üre-
ticilerimize gösterilmesi ve örnek olması amacıyla 
“Fındık Yetiştiriciliğinde Cep Teras Uygulama Projesi” 
hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında eğimi %10’un 
üzerinde olan 100 dekar fındık bahçesinde cep teras 
uygulaması yapılacaktır. Eğimli alanlarda her fındık 
ocağının alt kısmına yarımay şeklinde yapılacak te-
raslar ocağın bulunduğu alana düz bir zemin kazan-

dıracaktır. Bunun sonucunda fındık bahçelerimizde 
dip sürgünü alınması, bahçe altı temizliği, budama 
gibi yoğun beden gücü isteyen işlerin kolaylaştırıl-
ması sağlanacak, yağmur suları ocak diplerinde daha 
fazla tutulacak, gübre ve ilaç akıp gitmeyecek, daha 
fazla toprakla buluşan fındık kökleri daha iyi gelişim 
gösterecektir. Bunun sonucunda kültürel uygulama-
lardan daha iyi yararlanan fındık bahçelerinde verim 
ve kalite artacak, üretici gelirleri yükselecektir” diye-
rek sözlerini noktaladı.

“İŞİMİZ SAHA GÜCÜMÜZ SAHA
” FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE CEP TERAS UYGULAMA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Bakanlığımızın gıda politikası; ulusal mevzuatla, 
gıdaların tarladan sofraya kadar geliş sürecinde etkin 
kontrolünün sağlanması, tüketici sağlığı ve hakları-
nın korunmasıdır. Bu nedenle, gıda kaynaklı hastalık 
risklerinin azaltılması için bitkisel ve hayvansal üreti-
min ilk aşamasından gıda üretim zincirinin son hal-
kasına kadar uzanan risk esaslı ulusal bir denetim ve 
kontrol sistemi uygulanmaktadır.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “İlimizde gıda güvenilirliğinin sağ-
lanması, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korun-
ması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, 
gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla gıda 
üretim, işleme, dağıtım, toplu tüketim ve satışının 

tüm aşamalarında resmi 
kontrol faaliyetleri Müdür-
lüğümüzce hassasiyetle 
yürütülmektedir.” Dedi.

2021 yılı 1 Ocak- 1 Ara-
lık tarihleri arasında 13.846 
adet gıda ve yem denetimi 
gerçekleştirildiğini belir-
ten İl Müdürümüz; “İl/İlçe 
Tarım ve Orman Müdür-
lüklerimizde görevli gıda 
kontrol ekiplerimiz tara-
fından toplam 820 adet 
numune alınmış, gerek 
analiz sonuçlarına göre 
gerekse denetimde tespit 
edilen uygunsuzluklar ne-
deniyle 78 işletmeye idari 
para cezası uygulanarak 4 
işletme hakkında da Sav-
cılığa suç duyurusunda 

bulunulmuştur. Ayrıca gıda ve yem işletmelerinde 
COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma rehberi ile be-
lirlenen kurallar doğrultusunda da denetim ve kont-
roller yapılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

Gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için 
tüketicilerinde bilinçli olmalarının öneminden bah-
seden İl Müdürümüz Kemal YILMAZ  “Unutulmama-
lıdır ki, etkili bir denetim sistemi, tüketicinin, tüketici 
örgütlerinin denetimlere katılmaları, katkı sağlama-
ları ile mümkündür. Çünkü tüketicinin herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun gi-
derilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili ma-
kamlara müracaat etme hakkını içeren şikâyet hakkı 

da bulunmaktadır. Bu nedenle; gıda zehirlenmesine 
maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi 
bir şikayeti olan tüketiciler de “174 Alo Gıda Hattı”nı 
arayarak veya 0501 174 0 174 WhatsApp gıda ihbar 
hattı üzerinden ihbarda bulunabilmektedirler.” diye-
rek sözlerini tamamladı.

GIDA VE YEM DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
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Malzemesi :

•  3 bağ kara lahana (pancar), 
1 su bardağı mısır yarması, ½ su 
bardağı bulgur, 4 adet soğan, 1 
yemek kaşığı salça, 2 yemek ka-
şığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı 
yağ, 1 bağ maydanoz, 1 kase süz-
me yoğurt, 4-5 diş sarımsak, 1-2 
adet patates, tuz, kırmızı biber, 
nane

Yapılışı: 

• Pancar saplarından ayrılır. 
Kaynayan suda hafif diri kalacak 
şekilde haşlanır. Soğuk suya alı-

nıp, süzgeçte süzülür. 
Mısır yarması ılık suda 
ıslatılır. Soğanlar ince 
kıyılır. Yağ ile salça ha-
fif pembeleşinceye ka-
dar kavrulur. Ayıklanıp 
yıkanmış bulgur, mısır 
yarması ve tuz ilave 
edilir. 1 bardak sıcak su 
ilave edilip kısık ateşte 
pilav gibi çektirilerek 
pişirilir. İçine mayda-
noz, ince doğranmış 
sarımsak ve nane ilave 

edilip, karıştırılır. Haşlanmış pan-
carın damarlı tarafı içe gelecek 
şekilde tabak üzerine serilerek, 
hazırlanan içten konulur. 2-3 cm 
eninde küçük sarılır. Tencereye 
düzgün bir şekilde dizilir. Soğan 
ve patates dilimleri konulur. Üze-
rine ağırlık yapması için bir ta-
bak kapatılır. Sıcak su ilave edilir, 
kalan tereyağ ve sıvıyağ üzerine 
gezdirilir. Sarımsaklı yoğurt ile 
servis yapılır. Arzu edilirse üze-
rine yağda kızdırılmış kırmızı pul 
biber de konulabilir.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Ünnap, innabi ya da çiğde olarak da bilinen hünnap, 
üzerinde kahverengi kızıl tonlarında incecik bir kabuğu 
bulunan ve zeytine benzeyen oldukça faydalı bir bitkidir. 
Çiğ olarak tüketilebildiği gibi kurutularak ya da reçeli ya-
pılarak da tüketilebilir.

Düşük kalorili bir meyve olan hünnap kilo vermeye 
yardımcı olur. Yüksek oranda C ve A vitamini içeren hün-
nap bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı 
vücudu korur. İçeriğinde yer alan B3 vitamini sayesinde 
kan dolaşımının düzenleyen meyve, sinir sistemi fonk-
siyonlarının da sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler.

Güçlü bir antioksidandır ve bu özelliği sayesinde ka-
raciğer hastalıklarının tedavisinde önemli rol oynar. Ay-
rıca cilt sağlığının korunmasında, sindirim sisteminin 
düzenli çalışmasını da destekler. Kalsiyum ve magnez-
yum içeren hünnap kemik ve kas gelişimi için önemlidir. 
Yüksek oranda potasyum içeren hünnap kalp ve damar 
sağlığının korunmasını sağlayarak kalp krizi riskinin ön-
lenmesine yardımcı olur.

Bir gün iki eş bahçede otururmuş kadın 
kocasına demiş ki:

Bir gün ölürsem evlenir misin? 

Kocasıda hayır demiş. 

Kadın da yalan söyleme demiş evlenirsin! 

Kocasıda çocuklarımıza bakması için ev-
lenirim demiş.

Kadın da demiş ki peki bana aldığın me-
nekşelerden ona da alır mısın? 

Kocasıda demiş ki: ama o gül seviyor! :)

MISIR YARMALI AŞ SARMASI PEKMEZ TATLISI YAĞLAŞI

& Bitkiler

Sağlık

HÜNNAP

biraz da 

gülelim...

4 Mısır Yarmalı Aş 
Sarması

4 Pekmez Tatlısı 
Yağlaşı

- AMA O GÜL SEVİYOR -

-AYAKKABININ TEKİ -

Bir bilge bir gün tam trene biniyordu ki, ayakkabılarından birisi ayağından çıktı ve yere 

düştü. Aşağıya inip alması imkansızdı; Çünkü tren çoktan harekete geçmişti. Yanındaki 

arkadaşları ne yapacağını merak ediyorlardı.

O gayet sakin bir biçimde, diğer ayağındaki ayakkabıyı çıkardı ve az önce düşürdüğü 

ayakkabıya yakın bir yere fırlattı.

Talebelerinden birisi dayanamayıp sordu: “Neden böyle yaptınız?” gülümseyen bilgenin 

cevabı gayet basit ama hakikat yüklüydü:

“Demiryolunun üzerinde ayakkabının tekini fakir birisi bulursa diğer tekini de bulup 

giyebilsin diye...”

Malzemesi: 2 su bardağı pekmez, Aldığı ka-

dar mısır unu, Kaymak

Yapılışı: 2 su bardağı pekmezi sulandırıp, 

içine aldığı kadar mısır unu ilave edilir. Muhal-

lebi kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirip 

üzerine kaymak konulup servis edilir.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Ordu Büyük-
şehir Belediyesi işbirliğiyle uygulanan “Atıl Tarım Ara-
zilerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında Me-
sudiye ilçemizde 54,5 ton sertifikalı buğday ve macar 
fiğ tohumları düzenlenen törenle dağıtıldı. Dağıtılan 
tohumlar ile birlikte 4 bin dekar atıl arazi daha üretime 
kazandırılacak.

Düzenlenen törene Mesudiye Belediye Başkanı İsa 
GÜL, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ, 
Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Daire 
Başkanı Ahmet ULTAV ve çok sayıda üretici katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Ahmet 
ULTAV; “Bugün ülkemize baktığımızda yaklaşık 2 mil-
yon arazinin atıl vaziyette olduğu bilinmektedir. İlimiz-
de de 40-45 bin dekar civarında atıl tarım arazisi bulu-
nuyor. Bu rakamlar oldukça ciddi bir rakam. Bu arazileri 
ekemediğimiz için her yıl milli ekonomimize zarar ola-
rak yansıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hay-
vancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak Sayın Ba-
kanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler önderliğinde tarım ve 
hayvancılık alanında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 
işbirliği içerisinde çok önemli projeler hayata geçiriyo-

ruz. “Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirmesi Projesi”de 
sadece bu projelerden bir tanesi. 2,5 yıl içerisinde uy-
guladığımız projelerle 10 bin dekar araziyi işlenebilir 
hale getirdik. Bugün dağıtımını yapacağımız sertifikalı 
buğday ve macar fiği tohumları ile birlikte yaklaşık 4 bin 
dekar daha araziyi tarıma kazandırmış olacağız. Atıl du-
rumda bulunan tüm tarım arazilerinin üretime kazan-
dırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 
Üreticilerimiz yeter ki üretsin. Biz Ordu Büyükşehir Be-
lediyesi olarak tüm kurumlarımız ile işbirliği içerisinde 
imkânlar ölçüsünde elimizden gelen desteği sağlamaya 
devam edeceğiz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık 
Daire Başkanı Ahmet ULTAV’ın ardından söz alan İl Mü-
dürümüz Kemal YILMAZ; “Geçtiğimiz günlerde 30 ton 
siyez buğdayı tohumluğu dağıtım töreninde sizlerle 
burada beraber olmuştuk ve o gün sizlere bir dahaki 
projede buluşmak dileğiyle diyerek aranızdan ayrıl-
mıştık. Bugün yeni bir proje ile karşınızdayız. İnşallah 
bu projeler hiç bitmeyecek ve yeni yeni projelerle yine 
sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha önceki 
programlarda da söylediğimiz gibi Mesudiye ilçemiz-
de ekilmemiş bir karış alan bırakmayacağız. Hem Ordu 
Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla hem de Tarım 
ve Orman Bakanlığımızın sağlamış olduğu kaynaklarla 
tarım yapılmaya uygun ekilebilir tüm alanları üretime 
kazandırmış olacağız. Daha öncesinde gerek yem bit-
kileri üretimi olsun gerek buğday tohumluğu dağıtımı 
olsun gerekse aspir vs. gibi ürünlerde olsun Mesudiye 
ilçemizde 10 bin dekar alanı üretime kazandırmıştık. 
Aynı proje kapsamında geçtiğimiz cumartesi de gübre 
dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bugün de burada Bakanlı-
ğımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imkânlarıyla Ma-
car fiğ tohumu ve buğday tohumluğu dağıtımı yapa-
cağız. Bugün dağıtılan tohumlarla birlikte 4 bin dekar 
alanı daha üretime kazandırmış olacağız. Toplamda ise 

üretime kazandırdığımız alanlar 14 bin dekara çıkmış 
olacak. Çok yakında siz üreticilerimize yeni yeni müj-
delerimiz de olacak. Yeni projeler ile tekrar karşınızda 
olacağız. Tabii bu çalışmalar kolay ortaya çıkmıyor. Bu 
çalışmalara sahip çıkan başta siz üreticilerimiz olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek 
konuşmasını noktaladı.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa GÜL’de yaptığı ko-
nuşmada; “Yerel yönetimlerin görevi sadece altyapı, 
su, kanalizasyon değil onlar zaten yapılması gereken 
işler. Bu görevlerimizin yanında Mesudiye belediyesi 
olarak ilçemizde tarım ve hayvancılığın kalkınması için 
önemli projeler hayata geçiriyoruz. Değerli üreticileri-
miz Mesudiye ilçesi Osmanlı sarayının ihtiyacını gören 
bir ilçe. 100 yıl öncesine baktığımızda yaylalarımız da 
kekik otu yiyen küçükbaş hayvanlarımız Osmanlı sara-
yının küçükbaş et ihtiyacını karşılıyordu. Şu anda yine 
Ordu Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyemiz, Tarım 
ve Orman Bakanlığımız ile birlikte ilçemizde tarım ve 
hayvancılık alanında örnek projeler hayata geçiriyoruz. 
Uyguladığımız projelerimiz ile birlikte atıl tarım arazile-
rini üretime kazandırıyoruz. İnşallah uygulayacağımız 
yeni projelerle ilçemizdeki tarım ve hayvancılığı daha 
ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

SERTİFİKALI BUĞDAY VE MACAR FİĞ 
TOHUMLARI DAĞITILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile DOKAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde uygu-
lanan “Dokap Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçulu-
ğu Projesi” kapsamında 15 üreticimizin hibe sözleş-
meleri düzenlenen tören ile imzalandı. Düzenlenen 
törene DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ha-
kan GÜLTEKİN, İl Müdürümüz Kemal YILMAZ ve üre-
ticilerimiz katıldı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Mü-
dürümüz Kemal YILMAZ; “Ordu bugün yine güzel bir 
gün yaşıyor. Serbest sistem yumurta tavukçuluğun-
da yeni işletmelerin oluşturulabilmesi için üreticile-
rimiz ile birlikte bugün imzaları atıyoruz ve inşallah 
tesislerimiz de en kısa sürede faaliyete geçirilecek. 
Serbest sistem yumurta tavukçuluğu projesi ilk kez 
ilimizde 2014 yılında DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı’nın destekleri ile uygulamaya konuldu ve 
bu proje büyüyerek devam ediyor. Bugün 128 işlet-
meye ulaşmış durumdayız. Bu işletmelerin bir kısmı 
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekle-
riyle bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafın-
dan farklı projeler altında desteklenerek bir kısmını 
da üreticilerimizin kendi imkânlarıyla kuruldu. Şuan 
bu işletmeler tarafından günde 50 bini organik 60 

bini de normal üretim olmak üzere toplam 
110 bin civarında yumurta üretimi gerçek-
leştirilmekte ve İlimiz ekonomisine yılda 
yaklaşık 40 milyon TL katkı sağlanmaktadır. 
Organik yumurta üretimi yapan işletmelerin 
sertifikasyon giderleri de DOKAP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı tarafından destek-
lenmektedir. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile sadece serbest sistem yumurta 
tavukçuluğu konusunda değil, ilimizde han-
gi alanda ihtiyaç varsa o alanlarda da birçok 
proje uyguluyoruz. Örneğin kivi de çok mo-
dern bahçeler kuruldu. Yine ahududu, bö-
ğürtlen, izabella (kokulu üzüm) bahçeleri de 
tesis edildi. Geçtiğimiz hafta Mesudiye ilçe-
mizde siyez buğday tohumu dağıtımı yapıl-
dı. Yani ilimizde fındığın yanında üreticilere 

ilave gelir getirecek hangi ürün varsa DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından o ürünlerde 
biz destek aldık projeler uyguladık ve uygulamaya 
da devam ediyoruz. Ben üreticilerimiz adına DOKAP 
Başkanımıza teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini 
noktaladı.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanı Hakan GÜLTEKİN’de yaptığı ko-
nuşmada; “2014 yılında serbest sistem 
yumurta tavukçuluğu adı altında DO-
KAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
olarak üreticilerimize destek vermeye 
başladık. O gün bugündür DOKAP Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak 
üreticilerimize bu konuda her yıl des-
tek vermeye devam ediyoruz. Yumurta 
paketleme tesisi, yem paketleme tesisi 
ve yarka üretim tesisi ile ilgili önemli 
desteklerimiz oldu. Tabii DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2011 yılın-
da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat-
ları ile bölgelerarası gelişmişlik farkını 

ortadan kaldırmak için kurulmuş bir proje başkanlı-
ğıdır. Başkanlık olarak tarımdan hayvancılığa turizm-
den birçok alanda istihdama yönelik destek veren 
bir kurumuz. Yani siyez buğdayından koyunculuğa 
kadar kuru fasulyesinden bal üretimine kadar katma 
değerli ürünlerin üretimi ve buna bağlı olarak istih-
damı ile ilgili tüm projelere destek vermeye devam 
ediyoruz. Şu an Ordu ilimizde üretilen yumurtalar 
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılıyor. 
Yine bazı üreticilerimiz tarafından üretilen yumur-
talar Dubai’ye pazarlanıyor. Bunun neticesinde şu 
an Ordu ilimiz ekonomisine sadece serbest sistem 
yumurta tavukçuluğu 40 milyon TL katkı sağlıyor. 
Serbest sistem yumurta tavukçuluğu projesini uygu-
ladığımız iller arasında en başarılı illerden bir tanesi 
Ordu ilimiz. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlı-
ğı olarak en çok destek verdiğimiz il Ordu ve ihtiyaç 
olan her alanda destek vermeye de devam edece-
ğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 üreticimiz ile birlikte 
hibe sözleşmeleri imzalanarak program son buldu.

15 ADET YENİ TAVUKÇULUK İŞLETMESİ KURULUYOR


