FINDIKTA İYI TARIM UYGULAMALARI PROJESI
SERTIFIKA DAĞITIM TÖRENI DÜZENLENDI
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Altınordu Ziraat Odası işbirliğinde yürütülen “Fındıkta
İyi Tarım Uygulamaları Projesi” kapsamında sertifika
töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan
AKÇA ve üreticilerimiz katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Altınordu Ziraat
Odası Başkanı Atakan AKÇA; “Fındık ilimiz ve ülkemiz

için son derece önemli bir ürün. Hatta bana göre en
önemli ürün. Bizlerde gücümüzün ve bilgimizin el
verdiği ölçüde fındıkta verimi artırmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda da ilimizde çok
güzel çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bunların yanında
iyi tarım uygulamaları projesi kapsamında Ordu İl
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte önemli
çalışmalar yapıyoruz. İlimizde yapılan çalışmalarda
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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KIŞIN DALDA KOZALAĞI TOPLA
YAZIN HARMANDA FINDIĞI KATLA

“KIRSAL KALKINMADA UZMAN
ELLER PROJESİ VE IPARD
PROGRAMI KAPSAMINDA
TOPLAM 772 MİLYON LİRALIK
HİBE DESTEĞİ VERECEĞİZ”

devamı 8’de

6 BİN GENCE 600 MİLYON LİRA DESTEK
“Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri
konularında eğitim alan ve kendi işini kurmak isteyen
üniversite mezunlarımız için ‘Kırsal Kalkınmada Uzman
Eller Projesi’ hayata geçirmiştik. 4 ilde pilot olarak başlattığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız Kırsal Kalkınmada
Uzman Eller Projesi’ni 2022-2024 yılları arasında Türkiye
genelinde uygulamaya başlıyoruz.
Proje kapsamında hayvansal, bitkisel, su ürünleri ve
tıbbi ve aromatik bitkilerde üretim, işleme, paketleme ve
depolamaya yönelik projeler için 100 bin liraya kadar
hibe desteği vereceğiz.
Buna göre bu yıl 2 bin kişiye 100’er bin lira olmak
üzere toplam 200 milyon lira, 3 yılda ise toplam 6 bin
gencimize 600 milyon lira destek sağlayacağız. Proje
ile tarımsal faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik edeceğiz. Gençlerimiz hem kendi mesleğini yapacaklar hem de kendi işlerinin patronu
olacaklar, istihdama ve tarımsal üretime de katkı sağlayacaklar. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi proje
başvurularına bugün itibariyle başlıyoruz.”
devamı 8’de

Fındık kozalak akarları fındık bitkisinin meyve, yaprak
ve sürgününü oluşturacak olan tomurcukları tahrip ederek,
ürün kaybına ve yoğunluğun fazla olduğu bahçelerde uç
kurumalarına neden olarak fındığa zarar vermektedir. Bu
zararlılar gözle görülemeyecek kadar küçüktür.

dır. İkinci türü ise kozalak oluşturmamakta, tomurcuklarda
beslenerek zarar yapmaktadır. Özellikle temmuz ve ağustos
aylarında yaprak koltuklarındaki yeni oluşan tomurcuklarda
oburca beslendiklerinden muazzam uç kurumalarına sebep olmaktadırlar.

Kışı halk arasında gül ismi verilen kozalaklar içinde geçirip ilkbaharda tomurcuklara girerek beslenme ve üremelerine devam ederler. Tomurcuklarda Temmuz ayından itibaren şişmeler başlar, Ağustos ayında ise nohut büyüklüğüne
ulaşır.

Fındık kozalak akarı fındığa özel bir zararlı olup sadece
fındık çeşitleri üzerinde beslenmekte, başka konukçuları bulunmamaktadır. Bu yaşam döngüleri içerisinde doğal
düşmanlarından olan tripsler, örümcekler fındık bahçelerinde yaygın olarak bulunmakta ve fındık kozalak akarlarıyla beslenmektedir. Yıl boyunca faaliyetlerini sürdürerek
kozalak akarlarını baskı altında tutmaya çalışmaktadırlar.

Fındık kozalak akarının 2 formu bulunmaktadır. Birinci
türü tomurcuklarda beslenerek kozalaklar oluşturmakta-

“ARI SAĞLIĞI VE BALDA KALINTI” KONULU EĞITIM
TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTIRILDI

devamı 8’de

İl Müdürlüğümüz ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği
işbirliğinde düzenlenen ve ilimizde 4 gün sürecek
olan “Arı Sağlığı ve Balda Kalıntı” konulu eğitim toplantılarımızın ilki Çatalpınar ilçemizde gerçekleştirildi.
Düzenlenen eğitimde konuşma yapan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Pandemi sürecinin bile durduramadığı çok kıymetli acılarımız, Dünya covid-19
virüsü ile uğraşırken sizler ülkemizin dört bir tarafını karış karış gezmek suretiyle bağışıklık sistemimizi
güçlendiren ve enerji kaynağı olan balı ve diğer arı
ürünlerini soframıza taşıdınız. Öncelikle sizlere çok
teşekkür ediyorum” dedi.
Ordu’nun ülke genelinde en çok bal üreten il olduğunu belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İl olarak
fındık üretiminde olduğu gibi bal üretiminde de ülkemiz genelinde 1. sıradayız. 610 bin koloni varlığımız
ve 2 bin 500 civarında aktif arıcımız mevcut. Arıcılık
sektörü ilimiz ekonomisine yılda yaklaşık 400 milyon
TL katkı sağlıyor. Biz bu katkının çok daha fazla olabileceğine inanıyor ve bu konuda da Arıcılar Birliğimiz
ile beraber güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
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DENİZ ÜRÜNLERİNİN TOPLUM
SAĞLIĞINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

KASIM - ARALIK
FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre hayvan gübresi, fosforlu ve potasyumlu
gübreler fındık ocaklarının 50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 kg
yanmış hayvan gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozalakları da bu dönemde
toplanmalıdır. Fındık koşnili ve virgül kabuklu biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.
ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan ağızlarının kar temizliği ve
havalandırması yapılır. Kovanlar farelerden korunur.
SIĞIRCILIK: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım ve beslemeye dikkat edilir. Vitamin ve
mineral katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine de devam edilir. Gebeliğin son iki
ayına giren hayvanlar kuruya alınır. Ahırlar temizlenerek doğum bölmeleri hazırlanır. Meme
hastalıklarını önlemek amacıyla meme temizliğine dikkat edilir. Yeni doğan buzağıların
göbek kordonundan vücuda mikrop bulaşmaması için önlem alınır ve bakım beslemesine
de ayrıca dikkat edilir. İkinci kez parazit ilaçlaması uygulanır. Şap aşısı yapılır.
KOYUNCULUK: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara kaliteli kaba yeme ilaveten günde
0,5-1 kg kadar kesif yem verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde hayvanlar kapıdan giriş
ve çıkışlarda sıkıştırılmamalıdır. Bu dönemde ağıl temizliğine ve havalandırmaya özen
gösterilir.

OCAK - ŞUBAT
FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre ahır gübresi, fosforlu ve potaslı gübreler
fındık ocaklarının 50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 kg yanmış ahır
gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozalakları da bu dönemde toplanmalıdır.
Fındık koşnili ve virgül kabuklu biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.
ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan ağızlarının kar temizliği ve
havalandırması yapılır. Kovanlar farelerden korunur.
SIĞIRCILIK: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım ve beslemeye dikkat edilir. Vitamin ve
mineral karması katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine de devam edilir. Gebeliğin
son iki ayına giren hayvanlar kuruya alınır. Ahırlar temizlenerek doğum bölmeleri hazırlanır.

Yapılan araştırmalar, insanoğlunun
karşılaştıkları
birçok
hastalığının
kökeninin yanlış beslenme alışkanlıkları
olduğunu
ortaya
çıkarmıştır.
Günümüzde insanoğlunun değişen
beslenme
alışkanlıkları,
yüksek
kalorili yiyecek tüketimi, tüketilen
besin maddelerinin yağ asitlerinden
yoksunluğu ve düzensiz beslenme
alışkanlıklarının
toplumumuzda
obeziteyi yaygınlaştırmıştır. Obezite
koroner kalp hastalıkları, diyabet, bazı
kanser türleri gibi kronik hastalıkların
baş tetikleyicisidir. Deniz ürünleri protein
oranı yüksek, amino asit bakımından
zengin, içerisinde birçok vitamin ve
doymamış yağ asitlerini barındıran
değerli besin kaynaklarıdır.
Deniz
ürünleri besleyici özelliklerinin yanı
sıra birçok hastalığın tedavisinde etkili
bir kaynak olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde gelişmiş ülke insanları
tükettikleri besin maddelerine dikkat
etmekte ve beslenme alışkanlıklarında
sağlık açısından uygun gıda maddelerine
yönelmektedir. Bu gıda maddeleri
içerisinde ilk tercih doymamış yağ asitleri
bakımında zengin bir içeriğe sahip olan
balık ve diğer deniz ürünleridir. Deniz
ürünleri dünya nüfusunun üçte birinin
protein ihtiyacının yaklaşık %20’sini
karşılamaktadır. Deniz ürünleri birçok
kara kökenli hayvanlarda bulunmayan
faydalı bileşene sahiptir. Bu bileşenler
kalp ve damar hastalıkları başta olmak
üzere
birçok
kronik
hastalıkların
önlenmesine yardımcı olur.
Modern tıpta beslenme ile depresyon
tedavisinde de deniz ürünleri diyet
menülerinde kullanılarak tedaviye destek
sağlayabilmektedir. Bilimsel çalışmalar,
bireylerin
vücutlarındaki
Omega-3
seviyesinin
düşmesinin
depresyon,
şizofren gibi sağlık sorunlarına yol
açabileceğini
ortaya
çıkarmıştır.
Japonya’da yapılan bir araştırmada
günlük balık tüketimi kişi başına 100
gram olduğu için toplumda depresyona
yakalanma oranının binde 12 gibi çok

0,5-1 kg kadar kesif yem verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde hayvanlar kapıdan giriş
ve çıkışlarda sıkıştırılmamalıdır. Bu dönemde ağıl temizliğine ve havalandırmaya özen
gösterilir.
SERACILIK: Marul, taze soğan ve ıspanak yetiştiriciliğine devam edilir.

ordu.tarimorman.gov.tr

Bireyler ana rahmine düştüğü andan
itibaren deniz ürünlerinde yüksek
oranda bulunan omega-3 yağ asitlerine
ihtiyaç duyar ve hayatın her evresinde
bu ihtiyaç giderek artar. Bunun için
deniz ürünleri gelişim evresinde olan
çocukların ya da bağışıklıkları genç
bireylere göre daha zayıf olan yaşlıların
değil her yaş grubundaki insanın,
özellikle de anne adaylarının sık olarak
tüketmesi gereken bir besin kaynağıdır.
Deniz ürünleri toplum sağlığı için önemli
yeri olan ve birçok fonksiyonel gıda
içeren ürünlerdir. Besleyici etkisinin
yanı sıra içerdiği zengin bileşenlerden
dolayı sağlığı koruyucu ve hastalık riskini
azaltıcı ektiye sahip oldukları klinik olarak
kanıtlanmıştır.
Eski çağlardan bu yana en kolay
avlanan ve bu yüzden en çok tüketilen
besin maddesi olan deniz ürünlerinin
yararlarının
bilinmesine
rağmen
toplumumuzda hala istenilen düzeyde
tüketilememektedir. Sağlıklı bir hayat
sürebilmek için zengin deniz canlıları
çeşitliliğine sahip olan ülkemizde
toplumun balık ve deniz ürünleri
tüketimini artırması şarttır. Bu nedenle
evlerimizde haftada en az 2 kere balık
ya da deniz ürünleri tüketmeli ve sağlıklı
bir gelecek için yeni nesilleri balık
tüketimine özendirmeliyiz.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

buzağıların göbek kordonundan vücuda mikrop bulaşmaması için önlem alınır ve bakım

KOYUNCULUK: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara kaliteli kaba yeme ilaveten günde

Kalp ve damar hastalıkları kaynaklı can
kayıplarında en büyük sebep düzensiz
ve uygunsuz beslenme sonucu vücudun
barındırdığı trombositlerin etkisinin
azalması ve tüketilen sağlıksız maddeler
sonucu damar yollarının tıkanarak
kalp ritminin bozulmasıdır. Amerika’da
yapılan bir araştırmada balığa dayalı
beslenme alışkanlığı olan bireylerde kalp
rahatsızlıklarından dolayı ölüm riskinin
%95 oranında azaldığı ortaya konmuştur.

Funda UĞURLU

Meme hastalıklarını önlemek amacıyla meme temizliğine dikkat edilir. Yeni doğan

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

düşük bir seviyede olduğu yönündedir.
Balığın bireylerde, zihinsel gelişimi
arttırdığı birçok akademik çalışma ile
desteklenmiştir.

KAYNAK
Atar, H. H., & Alçiçek, Z. (2009). Su Ürünleri Tüketimi ve Sağlik. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(2).
Kaya, Y., Duyar, H. A., & Erdem, M. E. (2004). Balık yağ asitlerinin insan sağlığı için önemi.
Stone, J. N., 1996. Fish consumption, fish oil, lipids and coronery hearty disease, America Heart Association,
94:2337-2340
Güler, S. (2010). Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 26(S 1), 24-30.
Tüba-Kanser Çalışma. Tüba-Gıda Güvenliği Sempozyumu.
MISIR, G. B. (2012). Denizel kaynaklı bazı fonksiyonel gıdalar ve gıda bileşenleri. Aquaculture Studies,
2012(1), 1-7.

1 7 4
ALO GIDA

Tarım

3

Ordu’da

İLİMİZ 2021 YILI BALIKÇILIK SEZONU FAALİYETLERİ
İlimizde 2020 yılında 28.051 ton olarak gerçekleşen avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı 2021 yılında ise
43.192 ton olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olup, 8.333 km kıyı
şeridine ve zengin deniz su ürünleri potansiyeline sahiptir. Karadeniz’den elde edilen ekonomik değeri yüksek su
ürünlerini hamsi, çaça, istavrit, palamut, lüfer, barbunya,
mezgit, kalkan, deniz salyangozu ve kum midyesi oluşturmaktadır.
Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi;
deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak
sürdürülebilir şekilde işletmektir.
Unutulmamalıdır ki; doğal kaynaklar sonsuz değildir.
Su kaynaklarımızdan, yıllara göre değişmekle beraber, yıllık
ortalama avcılık ve yetiştiricilik toplam 780 bin ton civarında su ürünleri istihsal edilmektedir. 2020 yılında Ülkemiz
de avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı 364.400
ton dur.

TURUNÇGİL UZUN
ANTENLİ BÖCEĞİ SÜRVEYİ
VE EĞİTİMLERİ YAPILIYOR

2021 yılı su ürünleri av sezonunda özellikle hamsi başta olmak üzere istavrit, barbunya lüfer, tirsi ve deniz salyangozu avcılığının önceki yıllara göre daha fazla olduğu
görülmektedir. Palamut ve kefal avcılığında ise geçtiğimiz
yıllara göre önemli bir azalma olduğu gözlemlenmiştir.
Kurallar ancak uygulandığı zaman etkili olabilmektedir. En
mükemmel yasayı hazırlasanız dahi eğer etkin bir denetim
mekanizmanız yoksa istenilen başarıyı elde etmeniz mümkün değildir. Bunun için denetim ve kontrole önem vermekteyiz.
Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlilerince denizler ve iç sularda, ürünün karaya çıkış noktalarında, balıkhaneler, toptan ve perakende satış yerlerinde ve yol
güzergahlarında 2021 yılında toplam 1.148 denetim gerçekleştirilmiş olup, 67 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler sonucu 3 adet serpme ağına, 11 adet kalkan
ağına, 1 adet trol ağına, 8.110 metre uzatma misina ağına
ve 4.700 kg su ürünlerine ( istavrit, barbunya, hamsi, lüfer)
el konulmuştur.
Balıkçılık kaynaklarımızın korunmasına yönelik koruma
ve etkin denetimlerimiz devam edecektir. Balıkçılarımızın
cezai işleme maruz kalmamaları için getirilen kurallara uymaları şarttır. Balıkçılarımızdan tek beklentimiz yasalar ile
getirilen düzenlemelere uymalarıdır.

Turunçgil Uzun Antenli Böceği, ülkemizde sınırlı olarak
bulunan, karantinaya tabi tahripkâr bir zararlıdır. İlimiz için
ekonomik öneme sahip Fındık bitkisinin de içinde olduğu
geniş bir konukçu dizilimi vardır.

GELENEKSEL KIYI
BALIKÇILIĞININ KAYIT
ALTINA ALINMASI VE
DESTEKLENMESİ 2022 YILI
BAŞVURULARI BAŞLADI

Ergini siyah renkli olup, kanatları üzerinde düzensiz şekilli beyaz lekeler bulunur. Larvası bacaksız, krem rengi ve
olgunlaştığında 27-38 mm boyuna ulaşır. Zararlı, bitkinin
kök boğazı hizası ile 60 cm yüksekliğe kadar yumurtalarını bitki dokusu içerisine bırakır. Odun dokusunda galeriler
açarak fidanların kısa sürede kurumasına yol açar. Erginler
ise yaprak damarları, genç dal ve sürgünlerin kabukları ile
beslenir.

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 ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması
amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak destekleme
ödemesine ilişkin tebliğ 27.08.2021 tarihli Resmi Gazete ‘de
yayımlanmıştır.

Bu zararlının uluslararası yayılması konukçusu olan bitkilerin ithali ve paketleme materyalleri ile gerçekleşmektedir. Ayrıca erginlerin popülasyonu arttığı zaman daha uzun
mesafelere gidebildiği kaydedilmiştir.

- Denizlerde faaliyet gösteren 12 m’den küçük balıkçı
gemileri ile içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin
tamamı destekleme kapsamına alınmıştır.

Turunçgil Uzun Antenli Böceği Mücadelesinde tespit
edildiği yerde karantina tedbirleri uygulanır. Bu zararlı ile
bulaşık ağaçlar belirlendikten sonra imha çalışmaları yapılır.
Bulaştığı alanlarda tahripkar zararlara yol açan Turunçgil Uzun Antenli Böceği ile ilgili yürütülen çalışmalar
zararlının il dışından getirilen süs bitkileri ile bulaşmasını
önlemek amacıyla ilimizde faaliyet gösteren fidanlıkların
kontrol edilmesi ile başlanmış olup, ayrıca hazırlamış olduğumuz lifletler ile fidan sahipleri ve çalışanlarının konu
hakkında bilgilendirici eğitimleri devam etmektedir.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Ordu İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz.

- Destekleme başvuruları 31 Ocak 2022 günü başlayacak, 25 Mart 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.
-Destekleme başvurusu yapılabilmesi için geminin
SUBİS’de kayıtlı olması ve başvuru tarihinde geçerli “Balıkçı
Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine” sahip olması
gerekmektedir. Ruhsat geçerlilik süreleri dolmuş ama ruhsat yenilemek için yasal bir engel bulunmayan gemi ruhsatına sahip balıkçılar, destekleme dönemi içerisinde (başvuru
son gününden önce) ruhsatlarını yenileyerek, destekleme
müracaatlarını yapabileceklerdir.
-Birden fazla gemisi olan balıkçılar her bir gemisi için
ayrı ayrı başvuru yapar.
- 2022 yılı destekleme başvuruları balıkçı gemisinin
ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

ARONYA
Aronya bitkisi çok yıllık ve çalı formunda bir üzümsü
meyve türü olup kışın yaprağını dökmektedir. Ocak şeklinde gelişme gösteren bir görünüm sergileyen Aronya
bitkisinde toprak üstü organlarını dip kısımdan çıkan
yeni sürgünler, odunsu çalı formundaki sürgünler ile bir
yaşlı dallar üzerindeki sürgünlerden çıkan yeni yeşil yan
sürgünler oluşturur. Bitki boyu 2-2,5 metreye kadar ulaşabilmektedir.
Ülkemizde Aronya yetiştiriciliği ile ilgili ilk çalışmalar
2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma
Enstitüsü’nde fidan üretimi ile başlamıştır.
Aronya’nın özel iklim gereksinimleri yoktur. Aronya
yetiştirmek için en uygun koşullar ılıman iklimin hakim
olduğu bölgelerdir ayrıca dona karşı dayanıklılığı göz
önüne alındığında, dünyanın birçok yerinde yetiştirilebilir. Aronya bitkisi düşük sıcaklıklara oldukça dayanıklıdır. Çiçeklenmesi ilkbahar son donlarından sonra
mayıs ayı civarında gerçekleştiği için çiçek ve küçük
meyveler donlardan korunmuş olmaktadır. Özellikle
güneşlenmesi iyi olan alanlarda yetiştirilmesi verimlilik
ve kalite bakımından önem arz etmektedir. Meyvelerin
güneşlenmesine bağlı olarak tatlılığı artmaktadır. Gölgede kalan meyveler daha tanensi tada sahip olmaktadır.
Kar altındaki sürgünleri -30-35ºC’ye kadar dayanabilir.
Çiçekleri -2.3ºC’de zarar görmeye başlar.
Dünya üzerinde çok fazla hastalık ve zararlı problemi
olmayan Aronya türü, genel olarak zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilmektedir. İlkbahar aylarında yapılacak olan
hafif bir budama ile ocak içindeki çalıların arası açılarak
hastalıklı ve zararlanmış dalların ortamdan uzaklaştırılması sağlanır. Açılan ocakta terbiye budaması ile sıkışık
olan sürgünlerde aralama yapılarak havalanma artırılır
ve hastalık-zararlı riski azaltılır.
Aronya meyveleri taze olarak, meyve suyu sanayisinde, tek başına veya diğer meyve suları ile kokteyl yapılarak, ilaç sanayisinde kuru meyvesi, çiçekleri, kökleri
ve yaprakları, süt ve süt ürünleri teknolojisinde, aronyalı dondurma, aronyalı süt, kuru meyve teknolojisinde,
meyveli ekmek, çörek, kek, puding ve pastalarda, baharat sanayisinde, meyve salatalarında, reçel, marmelat ve
konserve sanayisinde, kuru yaprağı ve kuru meyvesi çay
olarak ve diyet menülerinde kullanılmaktadır .
Aronya, meyveler arasında en yüksek antioksidan
değerine sahiptir. Aronya meyvesi çeşitli vitaminler ve
mineraller içerir. Aronya yüksek lif miktarı barındırmaktadır. Meyveler, –çözünür lif de dâhil olmak üzere– iyi
bir lif kaynağıdır. Antioksidan bakımından oldukça zengin olan aronya meyvesi; A vitamini, C vitamini, K vitamini, E vitamini, magnezyum, potasyum, demir, kalsiyum, sodyum, çinko, manganez gibi birçok vitamin ve
mineral içermektedir. Antosiyaninler, ellagik asit ve resveratrol dâhil olmak üzere aronyanın içerisindeki çeşitli
antioksidanlar kanser riskini azaltmada ön plandadır.

Ayçin ORUÇ
Ziraat Mühendisi

-Gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna
göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacaktır.
Boy uzunluğu;
* 4,99 metreye kadar olan gemilere 1.000 TL,
* 5-7,99 metre arası gemilere 1.250 TL,
* 8-9,99 metre arası gemilere 1.350 TL,
* 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre
ve daha büyük boylardaki tüm içsu balıkçı gemilerine 1.450
TL ödenecektir.
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MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ
yetiştiriciliğini teşvik etmek, üretim desenimizi daha
da zenginleştirmek ve çiftçilerimizin gelir düzeyini
artırmak amacıyla İl Müdürlüğümüz ve Altınordu Halk
Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak “Mantar
Yetiştiriciliği Kursu” düzenlenmiştir.

hoşgeldin bebek

06-20 Aralık tarihleri arasında İl Müdürlüğü Teknik
Personeli tarafından verilen eğitimde kursiyerlere İş
Sağlığı ve Güvenliği, Mantar Üretim Ortamları ve Mantar
Üretimi konularında teorik eğitimin yanısıra istiridye
mantarı üretiminde kompost hazırlığı ve misel ekimi
konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmiştir.

İl
Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube
Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan
Gizem BULAK ve eşi Altınordu İlçe Müdürlüğünde
Veteriner Hekim olarak görev yapan
Serhat
BULAK’ın kız bebekleri dünyaya gelmiştir.
Sare İzgi bebeğe hoşgeldin, arkadaşlarımıza
hayırlı olsun diyoruz.
İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube
Müdürlüğünde Memur olarak görev yapan Ceylan
TURAN ve eşi Volkan Bey’in kız bebekleri dünyaya
gelmiştir.
Eliz bebeğe hoşgeldin, Turan ailesine hayırlı
olsun diyoruz.

başsağlığı

İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan
Hayati ÇANDIR’ın eşi vefat etmiştir.
Merhumeye rahmet, arkadaşımıza ve ailesine
baş sağlığı diliyoruz.
İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube
Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Cumhur
GÜNEY’in bebeği vefat etmiştir.
Merhuma rahmet, arkadaşımıza ve ailesine baş
sağlığı diliyoruz.
İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ü rünleri Şube
Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan Cemil
ÖRNEK’in babası vefat etmiştir.
Merhuma rahmet, arkadaşımıza ve ailesine baş
sağlığı diliyoruz.
İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube
Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni olarak görev
yapan Ali Kemal ÖZER’in babası vefat etmiştir.
Merhuma rahmet, arkadaşımıza ve ailesine baş
sağlığı diliyoruz.
İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube
Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Murat
KIŞAN’ın annesi vefat etmiştir.
Merhuma rahmet, arkadaşımıza ve ailesine baş
sağlığı diliyoruz.
İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev
yapan Ferhat DEMİRARSLAN’ın kayınpederi vefat
etmiştir.
Merhuma rahmet, arkadaşımıza ve ailesine baş
sağlığı diliyoruz.
İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube
Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Havva
ULTAV’ ın kayınvalidesi vefat etmiştir.
Merhumeye rahmet, arkadaşımıza ve ailesine
baş sağlığı diliyoruz.
İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler Şube Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan
Ali KAYMAKÇI’ nın kayınvalidesi vefat etmiştir.
Merhumeye rahmet, arkadaşımıza ve ailesine
baş sağlığı diliyoruz.
İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği
Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan
Zeki TÜRKMEN’ in kayınvalidesi vefat etmiştir.
Merhumeye rahmet, arkadaşımıza ve ailesine
baş sağlığı diliyoruz.

Ordu
İlinde
kültür
mantarı
yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması amacıyla uzun yıllardan beri çalışmalar
yapılmakta olup, bu çalışmalar artarak devam etmektedir.
İlimizde mantar konusunda üreticilerimizi bilgilendirerek

Üreticilerimize ürünlerinin bereketli kazançlarının bol
olmasını dileriz.

HAYVAN HAREKETLERİNE YÖNELİK 252 ADET YOL
DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı

ekipleri tarafından hayvan hastalıklarının en büyük bulaşma
yollarından biri olan kontrolsüz hayvan hareketlerini
engellemek amacıyla 252 adet yol denetimi gerçekleştirilerek,
5 kişiye toplamda 21 bin 828 TL idari yaptırım uygulandı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal
YILMAZ; “Hayvan sağlığının sağlanamadığı bir ortamda insan
sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişmek mümkün
olmamaktadır. Hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki
önemi ve hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını
etkilediği unutulmamalıdır. Bundan dolayı hayvanlardan
insanlara bulaşan hastalıkların önüne geçilebilmesi için
öncelikle hayvan sağlığı korunmalıdır” dedi.
Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi ve
kontrolsüz hayvan hareketlerinin engellenmesi amacıyla
yol kontrollerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan
İl Müdürümüz; “Hayvan hastalıklarının bulaşmasında
en önemli etken kontrolsüz hayvan hareketleridir. İller arası sevk edilecek hayvan ve hayvansal ürünlerin sevki ancak
veteriner hekim kontrol ve muayenesi sonrası düzenlenen “Veteriner Sağlık Raporu” ile yapılabilmektedir. Bundan
dolayı İlimiz içerisinde kontrolsüz hayvan hareketlerini kontrol altına almak ve özellikle il dışından hastalıklı hayvanların
ilimize girişini engellemek amacıyla hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından tüm ilçelerimizde yıl boyunca yol denetimleri
yapılmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında 252 adet yol denetimi yapılmış ve 613 adet hayvan ve hayvansal ürün taşıyan
araç kontrol edilmiştir. Yapılan bu denetimler neticesinde uygunsuz hayvan nakli gerçekleştiren 5 kişiye toplamda 21
bin 828 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kontrolsüz hayvan hareketlerini engelleyerek hayvan sağlığını dolayısı ile
insan sağlığını korumak amacıyla yaptığımız kontrol ve denetimlerimiz ilimiz genelinde 2022 yılında da aralıksız devam
edecektir.” diyerek sözlerine son verdi.

İLİMİZDE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
ÜRETİMİ ARTTI
İlimiz 121 km kıyı uzunluğuna sahip olup, su ürünleri
yetiştiriciliği ve avcılığı açısından oldukça uygun bir coğrafi
konuma sahiptir. Dolayısıyla su ürünleri yetiştiriciliği de
aktif şekilde yapılmaktadır.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü yalnızca
denizlerde veya karada kurulan balık çiftliklerinden ibaret
olmayıp, üretim-işleme-değerlendirme-paketleme-ihracat
boyutu ile tarımsal bir sanayi kolu şeklini almıştır. Sektör
yavru balık kuluçkahaneleri, balık yemi fabrikaları, üretilen
balıkları işleyen ve tüketime hazır hale getiren tesisler ile
entegre bir faaliyet bütünüdür. Ayrıca, gemi, ağ yapım
atölyeleri, kafes ve havuzların yapım ve donanımlarını
sağlayan imalathaneler, istihdama imkan vermesi ile
bütünleşik bir bağ içerisindedir. Bu ise yan sanayinin
gelişmesinde, istihdam imkanının artırılmasında büyük rol
oynamaktadır.”dedi.
Su Ürünleri yetiştiriciliğinde “Çevre Dostu” üretim
tekniklerinin kullanıldığını dile getiren İl Müdürümüz; “Su
Ürünleri yetiştiriciliğinde “Çevre Dostu” üretim teknikleri
(Ekstrudür yem, off-shore kafes) kullanılması ve sektörün
çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin
sağlanması Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer
almaktadır. Denizlerimizde faaliyet gösteren su ürünleri
yetiştiricilik tesislerinin tamamı off-shore tipi ağ kafes
sistemlerinden oluşmaktadır. Bakanlığımızın su ürünleri
politikalarının ana hedefi deniz ve iç sularımızdaki su
ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir şekilde
işletmektir.” dedi.
İlimizde 2021 yılında su ürünleri yetiştiriciliğinin bir
önceki yıla göre %45 oranında arttığının altını çizen

ordu.tarimorman.gov.tr

İlimizde üreticilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi
amacıyla, küçük arazilerde yüksek gelir getirebilecek ve
ilimiz iklimine uygun olan kültür mantarı yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması çalışmaları eğitimler ve hibe
destekleriyle sürdürülmektedir.
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İl Müdürümüz; “İlimiz, deniz sahasında Perşembe ve
Altınordu İlçelerinde ağ kafeslerde alabalık (Türk Somonu)
ve levrek balığı yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır.
Karada iç sularımızda ise genelde küçük aile işletmeciliği
şeklinde alabalık üretim çiftlikleri bulunmaktadır. Deniz
sahasında toplam 7 adet, iç sularımızda ise 24 adet balık
üretim tesisi faaliyet göstermektedir. Bu tesislerden, 2020
yılında 3537 ton balık üretimi elde edilirken, 2021 yılında
üretim %45 oranında artmış olup, toplam 5111 ton alabalık
(Türk Somonu) ve levrek balığı üretimi gerçekleştirilmiştir.
Üretimi yapılan balıklar genellikle büyük şehirlere toptan
veya perakende olarak satılmaktadır. Ayrıca son 1-2 yıldır
deniz sahasında Türk Somonu üretiminin artması ile birlikte
ağ kafeslerden yurt dışına balık ihracatı da yapılmaktadır.
Tüm bunların sonuncunda 2021 yılı içerisinde su ürünleri
yetiştiriciliği sektöründen İlimiz ekonomisine yaklaşık
160 milyon TL gelir elde edilerek, katkı sağlanmıştır. 2022
yılında da iç su ve denizlerimizdeki balık üretimimizin
artarak devam etmesi hedeflenmektedir.” diyerek sözlerine
son vermiştir.
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KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi kapsamında meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri
bölümlerinden mezun olanların uygulayacağı projelere
100.000 TL hibe desteği sağlanacaktır.

yapılır.

gesi

Başvuru Zamanı: Son başvuru tarihi 28.02.2022’dir
Uygulama Süresi:Projelerin son tamamlanma tarihi
30.11.2022’dir.

Proje Konuları:

Başvuru Sahipleri:

a) Hayvansal üretime yönelik projeler;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği,
3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,

Meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren
bölümlerinden mezun olan, kırsal alanda yaşayan veya
yaşamayı taahhüt eden, başvuru aşamasında SGK’lı çalışanlar hibe almaya hak kazandığı taktirde SGK’lı çalışmayacağını veya vergi mükellefi olmayacağını taahhüt
eden kişiler başvuru yapabilir.

1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya,
karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,

tır.
a) Başvuru formu
b) İş planı (Sistemden indirilecek, başvuru sahibince
doldurulup geri yüklenecek)

2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,
c) Bitkisel üretime yönelik projeler;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

c) Adli sicil kaydı (Sistem kontrol edecek)
ç) Diploma/çıkış belgesinin mezun olunan üniversite
veya başvurulan İl Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanmış örneği (Sisteme yüklenecek)
d) DİTAP üyeliği (Sistem kontrol edecek)

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

e) Başvuru sahibinin sosyal güvenlik bilgisi (Sisteme
yüklenecek)

4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
5) Ormancılık projeleri,
6) Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri,
7) Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri,
8) Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,
ç) Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine
yönelik projeler,
d) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve
paketlenmesine yönelik projeler.

f) Su ürünleri projeleri için ön izin yazısı başvuru dilekçesi (Sisteme yüklenecek)
g) Şehit yakını/gazi belgesi, engelli/engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair belge, uygulanacak proje
ile ilgili (eğitim, seminer, çalıştay, kurs vb.) sertifika veya
belge (Beyan edilmişse sisteme yüklenecek)
Hibe Sözleşmesi Aşamasında İstenen Belgeler

Proje kapsamında 100.000 TL’ye kadar hibe ödemesi

b) SGK hizmet dökümü belgesi
c) Vergi mükellefi olmadığına dair Mükellefiyet Bel-

Ordu’da Tarım
YAYIN KURULU

“Ordu’da Tarım” Gazetesi

Ordu Valiliği
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Adına
Kemal YILMAZ

Kıvanç GÜNAY

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Akyazı Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad.
52200 / ORDU
Tel: 0 (452) 233 95 30 (3 Hat)
Fax: 0 (452) 233 95 39

İl Müdürü

Erkan AYAZ
Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müdürü (Üye)

Tayfun KARA
Hay. Sağ. Yet. Şb. Müdürü (Üye)

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Erkan AYAZ

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler
Şube Müdürü

Ayşegül VURAL
Mühendis (Üye)

Nezahat ÖZHİM
Ekonomist (Üye)

e) Su ürünleri projeleri için ilgili makamdan alınacak
ön izin yazısı

g) Bitkisel üretim konulu projeler için;
-Proje uygulama yerine ait takyidatlı tapu kaydı belgesi veya proje yeri mülkiyetinin başvuru sahibine ait olduğuna dair belge
- Hibe sözleşmesi imzalama tarihi itibarı ile kiralık
olan proje yeri için en az 5 (beş) yıllık noter onaylı kira
sözleşmesi
Teknik Destek:
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, Proje Yürütme Biriminden
teknik destek ve bilgi alınabilir.
Bilgi:
Tarım ve Orman Bakanlığı
www.tarimorman.gov.tr
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
www.tarimorman.gov.tr/TRGM
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Telefon: 0452 2339530
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Çamaş Hanımeli Kadın
Girişimi ve Üretim ve İşletme
Kooperatifi Üyeleri ile Keyifli
Bir Sohbet Gerçekleştirdik

Bu sayımızda ilimizin şirin bir ilçesi olan Çamaş
ilçesinde kurulmuş bulunan kadın kooperatifinin
önder ruhlu, kendine güvenli çalışmayı seven
üretken genç bayanlarıyla sohbet gerçekleştirdik.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Bizler Çamaş Hanımeli Kadın Girişimi ve Üretim
ve İşletme Kooperatifi olarak 9 ortakla 2021 yılı
Nisan ayında kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Benim
adım Sebile Karataş kooperatifimizin yönetim kurulu
başkanlığını yürütüyorum. Diğer arkadaşlarımda
(Fatma Uyar, Nesime Bölükbaş, Nurcan Çamaş, Zehra
Gelmez) yönetim kurulu üyelerimiz.
Kooperatifiniz nasıl kuruldu?
Bizler Çamaş İlçesinde yaşayan güçlü ve
üretken memleket sevdalısı kadınlarız. Yaşadığımız
bu topraklarda her alanda çalışmayı ve üretmeyi
çok sevdik. İstedik ki yöremizin farklı ve lezzetli
ürünlerini sizlere de sunabilelim. Hem nesillerimiz
unutmasın hem de bu güzellikleri herkes tadabilsin
diye bir hayal kurduk ve bu hayalle yola çıktık. Bizden
öncesinde çalışan bayanlar da vardı Halk eğitim
kurslarına katılanlar da vardı kurslardan birbirimiz
zaten tanıyorduk. Sonrasında bir arada üretim
fikri ortaya çıktı. İlk amacımız bir üretim atölyesi
kurmak ve burada üretim yapmaktı. Bununla ilgili
İlçe Tarım Müdürlüğünde yaptığımız görüşmelerde
bu oluşumun bir kooperatif çatısı altında olmasıyla
ürettiğimiz ürünlerimizin bir markasının olacağı ve
her yerde pazarlanmasının daha kolay olacağının
belirtilmesi bizi kooperatife yöneltti. Kooperatifle de
köylerimizdeki bayanlarımıza nasıl destek olabiliriz
nasıl öğretebiliriz kooperatif çatısı altında yapamazsa
kendimiz köylerde bir şekilde üretimi yaptırıp
satabiliriz. Hem biz oradaki kadınlara destek oluruz
diye düşündük çok heves ettik. Belediye başkanımızın
da kooperatife yer tahsis etmesiyle de kooperatif
sürecimiz hızlandı. 2021 Nisan ayında kooperatifimiz
resmen kurulmuş oldu.
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Kooperatif kurulduktan sonra üretim atölyeniz
nasıl hazırlandı?
Belediyemiz daha önceleri belediye yemekhanesi
olarak kullandıkları tesisi kooperatifimize üretim
atölyesi yapmamız için tahsis ederek gerekli inşaat
çalışmalarına başladık . Kısa zamanda onarımları
yaparak ilk başlarda gerekli olan bazı ekipmanları
da yerel eylem grubu olan oksijen derneğinden
sağlayarak 2021 Ekim ayında üretime geçtik. 4 aydır
da üretim yapmaya devam ediyoruz.
Neler
üretiyorsunuz,
pazarlamayı
nasıl
yapıyorsunuz?
Bizler 5 arkadaş üretim atölyesinde çalışıyoruz.
Diğerleri de internet satışı ve pazarlama ile
ilgileniyorlar. Ekim ayında üretime başladığımızda
İstanbul’da yapılacak olan Ordu Tanıtım Günlerine
katılmaya karar verdik. Hazırlanmak için oldukça az
bir zamanımız vardı. Mevsim itibarıyla hammadde
sıkıntımız vardı. Ürettiğimiz ürünler çok azdı, satışını
yaptığımız ürünlerden aldığımız parayla hemen
başka ürünler alıp bu şekilde çevirmeye çalışıyorduk.
Bu arada logomuzu ve etiketlerimizi hazırladık.
Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede gece yarılarına
kadar çalışarak yapabildiğimiz kadar ürün yaptık.
Fuarın bize çok büyük katkısı oldu. Ürünlerimiz
çok beğenildi. Fuardan çok müşteri kazandık .
Instagram sayfamızdan siparişler aldık. ( İnstagram:
camashanımelikooperatifi,
Facebook:
Çamaş
Hanımeli Kadın Kooperatifi adresleri ve WhatsApp
Sipariş Hattı: 0549 149 00 52 ) Şimdilerde çalışma
için güzel bir sistem oluşturduk. Satışlarımız genelde
internet üzerinden oluyor. Ayrıca Büyükşehir
Belediyesinin şirketi ORTAR’a toplu satış yapıyoruz.
Yine Büyükşehir Belediyesinin kooperatifler için
açmış olduğu satış noktalarında ürünlerimiz yer
alıyor.
Kooperatif kurulduğundan bugüne kısa bir
süre olmasına rağmen toplamda 60 bin liralık bir
ürün üretimi gerçekleştirdik. Tüm ürünlerimizi
el emeğimizle yapmaktayız. Bunların çoğunun
satışını gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 70 çeşit ürün
üretmekteyiz. Paketli ürünlerimiz dışında günlük
olarak baklava, su böreği, mantı, kahvaltılık ürünler
yapmaktayız. Kooperatifimizin faaliyet gösterdiği
binamızda yöresel lezzetleri sıcak olarak gelen
misafirlerimize sunmaktayız. Ayrıca ilçemizin doğal
güzelliklerinden biri olan Çamaş Kanyonunda da hafta
sonları stand açıp gözleme ve diğer kahvaltılıklarımızı
sıcak olarak konuklarımıza sunarken ambalajlı
ürünlerinde satışını yapıyoruz.
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İşgücü olarak destek alıyor musunuz?
Şimdilik ihtiyaç duymuyoruz. Herşeyi kendimiz
yapıyoruz. Isırganın toplamasından meyvenin
toplanıp pekmezinin kaynatılmasına kadar her
bir aşamayı kendimiz yapıyoruz. Bizler üretmeyi,
çalışmayı çok seviyoruz. Kooperatifimiz henüz çok
yeni, işlerimiz daha da büyürse o zaman işgücü satın
alabiliriz.
Kooperatifi geliştirmek büyütmek adına neler
düşünüyorsunuz? Desteklerden faydalandınız mı?
Şu an daha çok yeni bir kooperatif olduğumuz
için ilerleyen süreçte tabii ki de büyütmek işlerimizi
daha da geliştirmek istiyoruz. Başlangıçta Oksijen
Derneği bize destek sağlamıştı Hamur yoğurma
makinemiz, ocağımız, tenceremiz vesaire gibi bu yıl
da yine destek olmaya devam edecekler. Ama bunun
yanında daha büyük makine ekipman destekleri
için başvurular gerçekleştireceğiz. Mesela, kurutma
işlemi bölgemiz nemli olduğu için oldukça zor
oluyor. Bunun için kurutma fırını almayı istiyoruz.
Eğer gerekli makine ekipman isteğimizi alırsak insan
gücünden bayağı tasarruf etmiş olacağız Çünkü
burada yaptığımız işlerin birçoğunu insan gücüyle
yapıyoruz. İl Tarım Orman Müdürü Kemal Yılmaz
da bize makine-ekipman konusunda yardımcı
oluyor sıkma makinamızı getirmiş sağ olsun ona
da çok mutlu olduk. Ayrıca TKDK ile de görüşmeler
yapıyoruz.
Okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?
Karadeniz kadını bizim kadınlarımız çok çalışkan
kesinlikle biz yapamayız başaramayız demesinler,
üretimde kesinlikle çok iyi işler çıkarırlar. Biz bu
işe başladığımızda herkes dalga geçiyor o işi
yapamazsınız neden sigortalı bir işe girmediniz başka
iş mi yok gibi söylemler oluyordu. Ama biz azmettik
başaracağımıza inandık ve şu anda kısa zamanda çok
güzel yerlere geldik. Çalışma saatlerimizi isteğimize
göre ayarlayabiliyoruz, sabah istediğimiz saatte kalkıp
buraya geliyoruz akşam istediğimiz saatte çıkıyoruz
çok severek yapıyoruz bu işi. Yaptığınız işi severek
yaparsanız her şeyi başarabilirsiniz.
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1.152 ADET SAHİPLİ KEDİ VE KÖPEK KAYIT ALTINA ALINDI
mında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar küpelenerek, arılı kovanlar plakalandırılarak, tek tırnaklı hayvanlar, kedi, köpek ve gelincikler ise mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmaktadır.” dedi

İlimizde, evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmaları kapsamında 1.152
adet sahipli kedi ve köpeğe mikroçip takılarak kayıt altına alındı.
Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Bilindiği
üzere Bakanlığımızca evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmaları kapsa-

Yapılan bu çalışmalar ile İlimizde her yaştan 1.152 adet sahipli kedi ve köpek türü hayvanın mikroçip takılarak kayıt altına alındığını dile getiren İl Müdürümüz; “İl ve ilçe Müdürlüklerimiz Veteriner Hekimleri ile Serbest Veteriner
Hekimler tarafından İlimiz genelinde şimdiye kadar 60 adet kedi ve 1.092 adet
köpek türü hayvana mikroçip takılmış ve PETVET veri tabanına kayıt işlemleri
tamamlanmıştır. Hayvanın hayatı boyunca sahibi olduğu mikroçip numarası
ile hayvana ait aşı, hastalık, kullanılan ilaç vb. bilgilerin girişleri yapılacak ve
böylelikle hayvanın tüm geçmişi tek ekran üzerinden görüntülenebilecektir.
Bu işlem ile birlikte kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi, başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele edilerek, küçük dostlarımızın da yaşam kalitesini artırmak hedeflenmiştir.
Aynı zamanda tehlike arz eden hayvanlar olarak tanımlanan Pitbull Terrier,
Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, American Staffordshire Terrier
ve American Bully ırkı 209 adet köpek türü hayvanın ise kısırlaştırılarak kayıt
altına alınması sağlanmıştır.” diyerek sözlerini noktaladı.

ARICILIKTA ÜRETIMI ARTIRICI FAALIYETLER
Profesyonel anlamda arıcılık yapan üreticilerimizin mevsimsel çalışmalarını yaparken odaklandıkları
temel konu her alanda olduğu gibi elbette daha fazla
üretim ve gelir elde etmektir . Bu yazımızdaki temel
amaç; bazı hususları bir kez daha hatırlatmaktır.
1-Sağlıklı ve güçlü kovanlarla çalışmak: Kışa girerken, kıştan sonra, bahar bakımı yaparken, yaz ve
nektar akımı başlamadan önce ve aktif dönemlerin
tamamında zayıf kolonilerin birleştirilmesi veya takviye edilmesi her zaman olumlu sonuç vermektedir.
Arıcı bu işlemi yaparken aktif kovan varlığında yaşamış olduğu sayısal azalmanın endişesine düşmemeli,
bunu işinin önemli ve zorunlu bir parçası olduğunu
kabul etmelidir. Bu işlem sırasında kimyasal koku yerine katlar halinde araya sinek teli koyarak birleştirme
yolu tercih edilmelidir.
2-Aktif kolonilerin tamamının veya tamamına yakın bölümünün nektar akımı döneminde kullanılması
sağlanmalıdır. Arıcılarımız sahip oldukları kovanların
ciddi bir bölümünü bal üretiminde kullanamamakta, bu da işletmenin karlılığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle oğula kaçış muhakkak engellenmeli
amaca uygun kontrollü bölme yapılmalıdır. Gerektiğinde sıkışık kolonilerin bir bölümü bal üretiminde

yetersiz kalabilecek kovanlara takviye olarak verilmelidir. Böylece nektar akımı döneminde kolonilerin en
fazla tarlacıyla ve tam kapasiteyle çalışması ve üretim
yapması sağlanmalıdır. Ana arıların değişimi kolonilere bırakılmamalı, arıcı tarafından amaca ve tekniğe
uygun zaman ve şekilde yapılmalıdır.

Önemli ve ön planda gördüğümüz ve yukarıda sayılan hususlar dışında mevsimsel çalışmalar sırasında
da arıcılarımıza gerekli ve sıralı hatırlatmaları yapmaya devam edeceğiz. Bol kazançlar …

3-Arıcılarımız süzme bal üretmeye teşvik edilmeli
ve piyasa talepleri oluşturma konusunda çalışmalar
yapılmalıdır. Çünkü sektörün en önemli sıkıntılarından bir tanesi de “Temel Petek” sorunudur. Sağlıklı,
katkısız temel petek bulmak son derece zordur. Kabartılmış bal dolu halde satılan temel petekler her
açıdan maliyet artışı, iş yükü ve ekonomik kayıp demektir. Oysa balı süzülmüş çerçeveler ister kuluçkalıkta ister ballıkta kullanılsın koloniye kısa sürelerde
güç kazandır, üretimi artırır, hastalık ve zararlı kontrolünde etkilidir ve maliyeti düşürür. Bu da işletmelerin
karlılığına direkt etkilidir.
4-İlimiz arıcılık alet ve ekipman desteklemelerinde önemli bir değere sahiptir. Faaliyetlerine özverili
bir şekilde devam eden arıcılarımızın yayla yerlerde
yaşam konforunu sağlayabilecek destekleme kalemlerinden faydalanması sağlanmalıdır.

Seracettin GÜRSOY
Ziraat Mühendisi

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMELERİ İÇİN TESPİTLER DEVAM EDİYOR
Koyun ve Keçi yetiştiricilerimizin tamamının Anaç
Koyun Keçi desteğinden faydalanmalarını sağlamak
amacıyla, İlimiz genelinde hayvan sağlığı ekiplerimiz
tarafından olumsuz hava koşularına rağmen tespit
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği;
et, süt ve yapağı üretiminin yanı sıra gıda ve tekstil
sektörüne hammadde sağlaması nedeniyle oldukça önemlidir. İlimiz; mevcut arazi ve iklim durumu,
fındık altı otlama alanları ile yayla ve mera alanları
düşünüldüğünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından oldukça elverişli bir yapıya sahiptir.” dedi.
Bakanlığımız tarafından yetiştiricilerimize verilen Anaç Koyun Keçi desteğinden faydalanmak için
Hayvan Bilgi Sistemi (TURKVET)’ne kayıtlı olunması gerektiğinin altını çizen İl Müdürümüz; Bakanlık
kayıt sistemi ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri
birliğine üye yetiştiricilerin anaç koyunlarına 30 TL/
Baş, anaç keçilerine 35 TL/Baş destek verilmektedir.
Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl yaklaşık 884
yetiştiricimize 2 Milyon 250 bin TL Anaç Koyun Keçi
desteği verildi “ ifadelerini kullandı.
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Yetiştiricilerimizin verilen desteklerden faydalanmalarını sağlamak için İl-İlçe Müdürlüklerimiz tarafından büyük çaba sarf edildiğine değinen İl Müdürümüz; başvuru süresini geçirmiş yetiştiricilerimizin
05 Kasım 2021 tarihindeki Hayvan Bilgi Sisteminden
(TURKVET) alınan işletme ve hayvan verileri esas
olmak üzere, yürürlükte olan mevzuat hükümleri
çerçevesinde, birliklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Alınan müracaat dilekçelerinin birlikler tarafından 02-07 Mart 2022 tarihleri arasında ilgili sisteme kayıtları tamamlanarak hazırlanan liste en geç
08 Mart 2022 tarihinde İl/İlçe Müdürlüğüne teslim
edilecektir. Liste dahilindeki yetiştiricilerin yerinde
tespit işlemleri 25 Mart 2022 tarihine kadar tamamlanıp icmale aktarımı yapılarak, desteklemeden faydalanmaları sağlanacaktır.
Bu süreçte olumsuz hava koşullarına rağmen
mesai mefhumu gözetmeksizin tespit çalışmalarını
özveriyle gerçekleştiren İl-İlçe Müdürlüklerimizde
görevli hayvan sağlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ
1’den devam

“KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJESİ VE IPARD PROGRAMI
KAPSAMINDA TOPLAM 772 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ VERECEĞİZ”
TOPLAM 772 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ

TKDK aracılığıyla IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik hibe destekleri verdiklerini de hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda yaklaşık 21 bin projeye 7,5 milyar
lira hibe sağladıklarını, bu destekle kırsal alanlarda 14 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.
Son 2 yılda salgın şartlarına rağmen IPARD hibeleri ile kırsal alanlara 5,3 milyar liralık
yeni yatırım yapıldığını, 15 bin kişiye istihdam oluşturulduğunu aktaran Bakan Pakdemirli,
“Bugün itibarıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, zanaatkarlık ve yöresel ürünler,
kırsal turizm, kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji sektörleri için 11’inci proje çağrısına
çıkmış bulunuyoruz. Çağrı kapsamında toplam 572 milyon lira hibe ödeyeceğiz.” diye
konuştu.
Projelere yüzde 55 ila yüzde 65 hibe desteği vereceklerine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, bugün açıkladığı iki kırsal destek programıyla toplam 772 milyon liralık hibe desteği başvuru çağrısına çıkıldığını, tüm gençlere ve yatırımcılara proje hazırlayarak başvuru yapmaları çağrısında bulunduklarını söyledi.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

FINDIKTA İYI TARIM UYGULAMALARI PROJESI
SERTIFIKA DAĞITIM TÖRENI DÜZENLENDI

1’den devam

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan AKÇA’nın
ardından söz alan İl Tarım ve Orman Müdürümüz
Kemal YILMAZ; “İlimiz ve ülkemiz için son derece
önemli bir tarımsal ürün olan fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bizlerde tüm paydaşlarımızla birlikte ilimizde
bu konuda çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Özellikle 2014 yılından bugüne kadar ilimizde 3 binin
üzerinde örnek bahçe oluşturduk. Örnek bahçelerin
sayısını son yıllarda İl-İlçe Müdürlüklerimiz ve Ziraat
Odalarımız ile birlikte uyguladığımız projeler ile artırmaya devam ediyoruz” dedi.
Ülke olarak üretiminde dünya lideri olduğumuz
fındıkta, verim konusunda da lider olmamız gerektiğinin altını özellikle çizen İl Müdürümüz; “Göreve
ilk geldiğimde yine bir toplantı da şu cümleleri kullanmıştım. Ülkemizin dünya fındık üretiminde tartışmasız dünya lideri olduğunu, ilimizin de aynı şekilde
Türkiye fındık üretiminde 1 numara olduğunu, dünya
fındığının yüzde 25’ini ilimizin tek başına ürettiğini,
bizim verim konusunda da dünya lideri olmamız
gerektiğini ve bu konuda İl Müdürlüğü olarak çok

1’den devam

KIŞIN DALDA
KOZALAĞI TOPLA
YAZIN HARMANDA
FINDIĞI KATLA

MÜCADELESİ:
Mekanik mücadele dediğimiz elle toplama kozalak
akarlarına karşı oldukça etkili bir yöntemdir. Kışın yapraksız dönemde kozalaklar toplanıp bahçe içinde bir yere
bırakılmalıdır. Kesinlikle yakılmamalı veya gömülmemelidir. Kozalakların içi diğer faydalı akar ve böcekler için de
bir barınak yeridir. Fındık kozalak akarları çok yavaş hareket ettikleri ve olumsuz çevre şartlarından çok çabuk
etkilendikleri için kozalakları terk edemezler ve kuruyan
kozalaklar içinde besin bulamadıkları için ölürler.
Kimyasal mücadelede ise üreticilerimize kimyasal
mücadele zamanı ayrıca bilgi verilecek olup kışı kozalak
içinde geçiren akarların, buradan çıkıp sağlam tomurcuklara göç ettiği dönem olan bahar aylarında fındık
kurdu mücadelesi ile aynı dönemde yapılır.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Ordu İl/İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz.

ordu.tarimorman.gov.tr

önemli çalışmalar yapacağımızı o zaman söylemiştim. Çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada verim
konusunda da çok önemli yollar kat ettik. Oluşturduğumuz örnek bahçelerimizde dekara 350-400 kilogram verime ulaştık. Sadece bununla da yetinmeyip verimlilik çalışmalarının yanında gençleştirme ve
yenileme çalışmalarını da başlattık. Fındıkta önemli
bir konu olan yenileme konusunda sıra arası dikim
yöntemlerini kullanmak suretiyle ürün kaybı yaşamadan bahçelerimizi yenilemeye yönelik çalışmalar
başlattık. Bir taraftan da mevcut yaşlı bahçelerimizde
komple bahçeyi söküp yerine modern dikim sistemlerini kullanarak yeni bahçeler tesis ettik. Bunların yanında meyilli arazilerde “Fındık Yetiştiriciliğinde Cep
Teras Uygulama Projesi”ni hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımız artarak devam
edecek. Tabi biz bu çalışmalarımızı ilimiz genelinde
İlçe Müdürlüklerimiz, Ziraat Odalarımız ve üreticilerimiz ile birlikte yürüttük” şeklinde konuştu.
İyi Tarım Uygulamalarının (İTU) fındıkta kalitenin
artırılması noktasında son derece önemli bir konu
olduğundan bahseden İl Müdürümüz; “Ordu’da İyi

Tarım Uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik
çok önemli çalışmalar yaptık. Yeni yapacağımız çalışmalarımızla birlikte iyi tarım uygulamaları ile üretim
yapan üreticilerimizin sayısını arttıracağız. Bugüne
kadar ilimizde İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile üretim
yapan üreticilerimize yaklaşık 11 milyon TL civarında
destekleme ödemesi yapıldı. Şu an 3 yıl İyi Tarım Uygulamaları ile üretim yapan üreticilerimiz 4. yılında
bu destekten yararlanamıyor. Ancak Dijital Tarım Pazarına (DİTAP) üye olunursa 4. yılında da üreticilerimiz desteklemeden yararlanabiliyor. Bu nedenle tüm
üreticilerimiz gibi iyi tarım uygulamaları ile üretim
yapan siz değerli üreticilerimiz üreticilerimizin de dijital tarım platformuna üye olmanızı bekliyoruz. Aynı
zamanda her aşamasının kontrollü olduğu, insan ve
çevre sağlığını düşünen bir üretim modeli olan iyi
tarımda yer alarak örnek olan siz üreticilerimize çok
teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde
yeni projelerde sizlerle birlikte olacağız” diyerek sözlerine son verdi.
Konuşmaların ardından sertifika takdimi ile program son buldu.

“ARI SAĞLIĞI VE BALDA KALINTI” KONULU EĞITIM
TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTIRILDI
1’den devam

Arıcılık konusunda İl Müdürlüğü olarak bizim iki temel amacımız var. Birinci amacımız bal
üretiminde verim ve kaliteyi artırmak. İkinci amacımız ise arı ürünlerini çeşitlendirmek. Eğer biz arı
ürünlerini çeşitlendirebilir, aynı
zamanda balda verim ve kaliteyi
arttırabilirsek arıcılık sektörünün
ilimiz ekonomisine olan katkısını
artırmış oluruz. Bu konuda da geçmiş dönemde farklı kaynaklar kullanarak çeşitli projeler uyguladık.
Polen üretimini artırmaya yönelik
uyguladığımız projeler ile birlikte
bu güne kadar 10 binin üzerinde
polen tuzağı dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı şekilde arı sütü üretimini
teşvik etmek amacıyla özellikle kadın arıcılarımıza arı sütü üretiminde kullanılan alet ve ekipmanlarını
teslim ettik. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında da arıcılarımıza
%50 hibe desteği sağlıyoruz. Yine
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bu Havza’da uygulanacak olan
Bolaman Havzası Projesi kapsamında arıcılığın en önemli sorunlarından olan varroa’ya karşı toplu
mücadele yapabilmek amacıyla
ilaç dağıtımı gerçekleştireceğiz ve
bu sayede tüm arıcılarımız 1 hafta içerisinde bu mücadeleyi toplu
halde gerçekleştirmiş olacak. Bunların yanında ilimizde BALMER A.Ş
kuruldu. Harcanan büyük emekler
neticesinde bu tesis şuan faaliyette ve bu tesisten çeşitli ülkelere
bal ihraç ediliyor. Bu tesisin etkin
şekilde kullanımıyla beraber hem
arı ürünlerimizi çeşitlendirmiş
hem de bal da verim ve kalitenin
artırılmasını sağlamış olacağız. Bu
konuda da DOKAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı ile birlikte uyguladığımız proje ile birlikte BALMER
A.Ş de 200 bal numunesi analizinin
ücretlerini karşıladık. Yani ilimizde
arıcılığın çok daha iyi yerlere gelmesi adına tüm paydaşlarımız ile

birlikte önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kovan başına 20
TL destek verildiğinin altını çizen
İl Müdürümüz; “Bakanlığımız tarafından arılı kovan desteği 2019
yılına kadar 10 lira olarak uygulanıyordu. Bu destek 2020 yılında
15 TL ye, 2021 yılında ise kovan
başına 20 TL’ye çıkartıldı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 bin 500 arıcımıza
2020 yılı için 8 Milyon TL civarında
arılı kovan desteği vermiş olduk.
Bundan sonra da desteklerimiz
devam edecek. Arıcılarımızın çok
daha fazla kazanmalarını ve ilimiz
ekonomisine daha fazla katkı sunmalarını sağlamak adına gereken
ne varsa hep beraber yapmaya
devam edeceğiz” diyerek sözlerini
sonlandırdı.

evimiz mutfağımız bitkiler
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FINDIKLI BALLI KURU YUFKA BÖREĞI

SAKARCA MIHLAMASI

Malzemesi: 6 adet kuru yufka, kavrulmuş
çekilmiş fındık, sıvı yağ Şerbeti: 1,5 su bardağı
şeker, 1 su bardağı su, 1 çorba kaşığı limon suyu

4 Sakarca
Mıhlaması
4 Fındıklı
Ballı Kuru Yufka
Böreği

Malzemesi: 3 bağ sakarca, 2
baş kuru soğan, 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay
bardağı zeytin yağ, 1 yemek kaşığı tereyağ, 3 yumurta, 1 çay kaşığı
karabiber.
Yapılışı: Sakarcalar tek tek
temizlenip soğuk suda yıkanır.
Doğranıp kaynayan suda haşlanır. 10 dakika haşlandıktan sonra
süzülür. Soğanlar ince ince doğ-

ranıp ayrı bir kapta zeytin yağı ve
1 kaşık tereyağ ile pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine doğranmış sakarcalar ilave edilerek
tekrar kavrulur. Kavrulan sakarcada yumurtaların ayrı ayrı kırılması
için yerler açılır. 3 adet yumurta
bu açılan yerlere kırılır. Kapak kapatılarak yumurtalar pişirilir. Üzerine karabiber dökülerek servis
yapılır.

Yapılışı: Tavada yağ hafifçe kızdırılır,3 adet
kuru yufka tek tek ıslatılarak yağlanmış tavaya
üst üste dizilir. Arasına kavrulmuş fındık dökülür kalan 3 yufka da yine ıslatılarak kavrulmuş
fındığın üzerine dizilir. Yufkaların altı tamamen
kızardıktan sonra düz bir kapak yardımıyla börek ters çevrilir. Tavaya aynı şekilde sıvı yağ dökülür. Börek kapak yardımıyla tavaya yerleştirilir. Kızarma işlemi tamamlanınca börek servis
tabağına alınır. Kare şeklinde dilimlenir. Hazırlanan bal yufkanın üzerine dökülerek böreğin
balı çekmesi beklenir ve servis yapılır

- BAKKALA GIDEN ÇOCUK biraz da

Annesi küçük
oğlunu
bakkala
yumurta almaya
göndermiş. Bakkaldaki amcadan
yumurta isteyince
o da en küçük yumurtaları çocuğu
vermiş. Çocuk yumurtalara şöyle bir bakmış ve:

gülelim...

- Bana neden hep küçük yumurtalardan veriyorsun?
- Taşıması kolay olur da ondan, diye cevap vermiş bakkal.
Oldukça zeki olan çocuk eksik para verip küçük yumurtaları alarak bakkaldan çıkmış. Bakkal arkasından bağırmış:
-Eksik para verdin!

TARÇIN

Çocuk gülmüş ve:

&ğlık

r

e
Bitkil

Sa

-Sayması kolay olur da ondan.

-ANTİKA SANDALYE Genç adam, antika merakı sebebiyle ülkenin en ücra
köşelerini dolaşıyor ve gözüne kestirdiği antika malları
yok pahasına satın alarak kazanç elde ediyordu.
Kış kıyamet demeden sürdürdüğü seyahatler
sırasında başına gelmeyen kalmamış gibiydi. Fakat bu
seferki hepsinden farklı görünüyordu. Yolları kapatan
kar yüzünden arabasını terk etmiş ve yoğun tipi altında
donmak üzereyken, bir ihtiyar tarafından bulunup onun
kulübesine davet edilmişti. Yaşlı adam, antikacının
yürümesine yardım ederken:
– Günlerdir hasta olduğumdan, odun kesmek için
ilk defa dışarıya çıktım, dedi. Meğer seni bulmak için
iyileşmişim.
Diz boyuna varan karla boğuşup kulübeye geldiklerin
de, antikacının beyaz göre göre donuklaşan gözleri fal taşı
gibi açıldı. Odanın orta yerindeki kuzinenin etrafını saran
üç-dört sandalye, onun şimdiye kadar gördüğü en güzel
antikalar olmalıydı. Saatlerdir kar içinde kalan vücudu bir
anda ısınmış, buzları bir türlü çözülmeyen patlıcan moru
suratını ateşler kaplamıştı. Yaşlı adam, misafirini yatırmak
için acele ediyordu. Ona birkaç lokma ikram edip sedirdeki
yatağını hazırlarken:
– Bugün soba yakamadım evladım, dedi. Ama bu
yorganlar seni ısıtacaktır.
Ev sahibi, yıllar önce vefat eden eşiyle paylaştıkları
odaya geçerken, antikacı da tiftikten örülen battaniyelerin
arasına gömüldü. Ancak bütün yorgunluğuna rağmen bir

türlü uyuyamıyordu. Ertesi gün gitmeden önce ne yapıp
edip o sandalyeleri almalı, bunun için de iyi bir senaryo
uydurmalıydı. Mesela, hayatını kurtarmasına karşılık
ihtiyara birkaç koltuk satın alabilir ve eskimiş olduğu
bahanesiyle dışarıya çıkarttığı sandalyeleri, çaktırmadan
minibüsün arkasına atabilirdi. Hatta onları kaptığı gibi
kaçmak bile mümkündü. Yürümeye dahi mecali olmayan
ihtiyar, sanki onun peşinden koşacak mıydı? Genç adam,
kafasındaki fikirleri olgunlaştırmaya çalışırken dalıp dalıp
gidiyor ve rüzgarın sesiyle uyandığı zamanlar, kaldığı
yerden devam ediyordu. Bu arada yaşlı adamın sabah
kalktığını fark etmiş, hatta hayal meyal bile olsa odun
parçaladığını duymuştu. Gözlerini açtığında, onun kuzine
üzerinde yemek pişirdiğini gördü ve etrafına bakınırken,
birden iskemleleri hatırladı. Hafifçe doğrulup çevresine
baktı:
Aman Allahım..!
Antikalardan hiçbiri ortada yoktu. İhtiyar kurt, herhalde
planını hissetmiş ve belki de uykudaki konuşmasını
duyarak onları emin bir yere kaldırmıştı. Sakin görünmeye
çalışarak:
– İliğim kemiğim ısınmış, dedi. Çorbanız da güzel
koktu doğrusu. Ama akşamki sandalyeleri göremiyorum.
Yaşlı adam, odanın köşesine yığdığı sandalye
parçalarından birini daha sobaya atarken:
– Sandalye dediğin, dünya malı be evladım, dedi. Biz
hiç misafirimizi üşütür müyüz?
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Kullanımı eski Mısır’a kadar dayanan ve sağlığa faydaları nedeniyle şifalı bir bitki olarak kullanılan tarçın,
kendine has aroması ve lezzetiyle en çok beğenilen bitkilerden biridir. Çay şeklinde demlenerek tüketilebildiği
gibi yemeklere ve tatlılara eklenerek lezzet verici olarak
kullanılabilir.
Güçlü bir polifenol içeriğine sahip olan tarçın, demir,
magnezyum, kalsiyum, potasyum, manganez mineralleri ve K, C, A, E ve B6 vitaminleri açısından zengin bir
kaynaktır. Antioksidan özelliği sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu
etki gösterir.
Mantar enfeksiyonlarına karşı etkilidir ve kanser hücresi oluşumunu engeller. Metabolizma hızını arttır ve
kilo vermeye yardımcı olur. Toksin maddelerin ve vücuttaki aşırı suyun dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca kemik
gelişiminde etkili rol oyar ve kalp damar hastalıklarına
karşı vücudu korur. Adet sancılarının önlenmesinde etkilidir ve sinir sistemi fonksiyonlarının düzenlenmesini
sağlar.

ordu.tarimorman.gov.tr
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HALK ELİNDE ISLAH PROJESİ 5 YIL DAHA DEVAM EDECEK
tılmasına ilişkin sözleşme İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Ordu İli Damızlık
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında imzalandı.
İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ ile Ordu İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa KOÇKAYA’nın birlikte imzaladığı sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Ülkemiz
nüfusu her geçen gün artmakta olup, artan bu nüfusun kırmızı et ihtiyacının karşılanması noktasında koyun yetiştiriciliği son derece önemlidir. İlimizin coğrafik
yapısı, 50 bin hektarı bulan mera alanlarımıza ilave olarak, fındık altı otlak alanlarda düşünüldüğünde küçükbaş hayvancılık için oldukça elverişli bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu fındık altı ve mevcut mera alanlarımızı kullanmak
suretiyle küçükbaş hayvanlarımızı yılın 11 ayında ilave bir yemleme yapmadan
dışarıda besleme şansına sahibiz” dedi.

İlimizde başarılı bir şekilde uygulanması nedeni ile “Halk Elinde Küçükbaş
Hayvan Islahı Ülkesel Projesi”nin uygulama süresi Tarım ve Orman Bakanlığımızca 5 yıl uzatıldı. Hâlihazırda İlimizde iki proje halinde yürütülen Halk Elinde
Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi alt projelerinden ikincisinin ikinci 5 yıllık
dönemi devam etmekte olup, birinci alt projenin üçüncü 5 yıllık döneminin uza-

İLIMIZDE 471 BIN 372 ADET
AŞILAMA YAPILDI
İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli hayvan sağlığı
ekipleri tarafından il genelinde 2021 yılında toplam 471
bin 372 adet aşılama yapılmıştır.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Hayvan hastalıkları ile mücadelede aşılama faaliyetleri; şap ve brusella hastalığı gibi
bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması ile ciddi ekonomik kayıpların
azaltılması açısından son derece önemli olup, kuduz ve
şarbon gibi ölümcül hastalıklardan korunmak için elzem bir uygulamadır” dedi.
“İlimizde hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizce aşılama
çalışmaları etkin bir şekilde yürütülmektedir” diyerek
sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “İl genelinde 2021
yılında toplam 471 bin 372 adet aşılama yapılmıştır. Bu
kapsamda büyükbaş hayvanlara ilkbahar ve sonbahar
dönemlerinde olmak üzere toplamda 233 bin 886 adet
ŞAP, 130 bin 368 adet LSD, 22 bin 595 adet brusella, 2
bin 904 adet şarbon aşısı, küçükbaş hayvanlara ise 18
bin 755 adet brusella, 30 bin 921 adet koyun-keçi vebası ve 24 bin 536 adet çiçek aşısı, kedi ve köpeklere
5.950 kuduz aşısı, tek tırnaklı hayvanlara 8 adet şarbon
aşısı uygulanmış ve 92 adet ruam taraması yapılmıştır.
73.103 büyükbaş hayvan, 74.491 küçükbaş hayvan küpelenerek, 639 kedi-köpek, 120 tek tırnaklı hayvan ise
mikroçip takılarak kimliklendirilmiştir. Bu çalışmaların
yanı sıra yaklaşık 1 milyon adet sağlık taraması yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan aşılama çalışmalarında
toplamda 80 veteriner hekim, 12 veteriner sağlık teknikeri ve 6 veteriner sağlık teknisyeni görev almıştır.
Bu çalışmalarda mesai mefhumu gözetmeksizin görev
yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum.” diyerek
sözlerini noktaladı.

ordu.tarimorman.gov.tr

İlimizde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi adına hayvancılık desteklemeleri kapsamında işletmelerimize destekleme ödemeleri yapmakta ve projeler
uygulamaktayız diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesine büyük bir hassasiyet göstermekte ve bu
doğrultuda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Proje öncesinde yapılan çalışmalar
neticesinde oldukça güzel gelişmeler sağlandı. Proje başlangıcında %8 olan İlimiz Karayaka ırkı ikizlik oranı proje kapsamındaki sürülerimizde %22’ye, üç aylık
canlı ağırlık ortalaması ise 18 kg’dan 24 kg’a çıkmıştır. Elde edilen başarılı sonuçlar nedeni ile Bakanlığımızca proje sayımız ikiye çıkarılmış, daha sonra projelerimizin süresi uzatılmıştır. Bu vesile ile başta Bakanlığımız olmak üzere projede yer
alan yetiştiricilerimiz, Ordu İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve projede
emeği geçen tüm teknik personele teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA SULAMA
SİSTEMLERİNE HİBE DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR
Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı
bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak ve kırsal alanda
üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin 2021/7 nolu Tebliğ kapsamında hibe
desteği için başvurular 3 Ocak 2022 tarihinde başladı.
Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman
Müdürümüz Kemal YILMAZ; tarımda verimliliğin artırılmasını sağlayan önemli kriterlerden birinin sulama
olduğunu, son yıllarda artan kuraklık ve küresel ısınma
nedeniyle özellikle fındık bahçelerinde sulamanın öneminin daha da arttığını vurgulayarak su kaynağı olan
alanlarda fındık bahçelerinin sulanmasının verim artışı yanında, randımanda artış sağladığını, fındık dökülmelerinin önemli oranda azaldığını ve sulama suyu ile
birlikte verilen gübre sayesinde işgücünden de tasarruf
sağlandığını belirtti.
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İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, hibe desteğinden
yararlanmak amacıyla Tarla içi damla ve yağmurlama,
mikro yağmurlama ve yüzey altı damla sulama gibi
sulama sistemlerinin kurulmasına % 50 oranında hibe
desteği verileceğini, bölgemizde Fındık ve Kivi üreticileri başta olmak üzere arazilerine basınçlı sulama sistemi
kurmak ve hibe desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimizin İl Müdürlüğümüze son başvuru tarihi olan 1
Mart 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini
belirtti.
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, Bakanlığımızın hibe
programı kapsamında basınçlı sulama sistemi kurmak
ve hibe desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerimizin bu konuda daha fazla bilgi almak üzere İl Müdürlüğümüze başvurmalarını gerektiğini belirtmiştir.

