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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Türkiye’nin son 19 yıldaki kalkınma vizyonuyla tarımdan, 

sağlığa, ekonomiden teknolojiye kadar her alanda büyük ba-

şarılara imza attığını dile getiren Bakan Pakdemirli, bu başarı-

larda; tarım ve kırsaldaki kalkınmanın ilk sıralarda yer aldığını 

belirterek, ekonomik kalkınmanın temelinin tarım ve kırsal 

kalkınma olduğunu söyledi.

Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmesi ve 

kalkınmanın genel anlamda sağlanabilmesi için kırsal alanın 

hayati önem taşımaya devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, 

bu bakımdan, kırsal kalkınma alanına yapılacak her türlü ya-

tırımın ülkelerin kalkınmasını hızlandıracağını ifade etti.

KIRSALDA 480 BİN PROJEYE 

27 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ ÖDEDİK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Ordu Veteriner 
Hekimler Odası arasında 2021 yılı sonuna kadar ilimizde 
her yaştan sahipli köpeklerin mikroçip takılmak suretiyle 
kimliklendirilerek kayıt altına alınması amacıyla protokol 
imzalandı.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ “Bakanlığımızca büyükbaş, küçükbaş ve tektırnaklı 
hayvanların kimliklendirilmesi işlemleri yapılmakta olup, bu 
yıl itibarı ile de sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi amacıy-
la çalışmalar başlatılmıştır. Bakanlığımızca “Kedi, Köpek ve 
Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına 
Dair Yönetmelik” kapsamında 2021 yılı sonuna kadar ülke-
miz genelinde her yaştan sahipli köpekler mikroçip takıl-
mak suretiyle kimliklendirilerek kayıt altına alınacaktır” 

Karayaka ırkının verim ve kalite özelliklerinin iyileştiril-

mesi amacıyla, ilimizde başlatılan “Halk Elinde Küçükbaş 

Hayvan Islahı Projesi”nden elde edilen başarılı sonuçlar 

nedeni ile Bakanlığımızca ilimizde ki proje sayısı önce ikiye 

çıkarılmış, daha sonrada projelerimizin süresi uzatılmıştır.  

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, konu hakkında yaptı-

ğı açıklamasında; “İlimizin, coğrafik yapısı, mevcut mera 

alanları, fındık altı otlak alanları düşünüldüğünde küçükbaş 

hayvancılık için oldukça elverişli bir yapıya sahip olduğu 

görülmektedir. İlimizde küçükbaş hayvancılığın geliştiril-

mesi adına hayvancılık desteklemeleri kapsamında işlet-

melerimizi destekliyoruz. 

SAHİPLİ KÖPEKLER KAYIT 
ALTINA ALINACAK

HALK ELİNDE 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI 

PROJESİNİN SÜRESİ 5 YIL UZATILDI

KÖŞE YAZISI

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan Ordu iline ait 

toplam arazinin yaklaşık %42’sini tarım alanları oluşturmaktadır. 

Bu oran yaklaşık 2,55 milyon dekar alana tekabül etmektedir. 

Sahip olunan bu alanın 2,28 milyon dekarında meyve, 13 bin 

dekarında sebze, 6 dekarında süs bitkileri, 174 bin dekarında ise 

tarla bitkileri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun yanında Ordu ili 

120 bini aşkın çiftçi sayısı ile Türkiye’nin en çok kayıtlı çiftçisine 

sahiptir. İlimizde sahil kesimde başta fındık olmak üzere kivi, 

çilek, ceviz, elma ve trabzon hurması gibi birçok meyve türü; 

iç kesimde ise mısır, patates, arpa, buğday ve fasulye gibi tarla 

ürünleri üretimi ile hayvancılık yoğunlaşmış durumdadır. İlimiz 

arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi bakımından da önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bunun yanında ilimizde yılda yaklaşık 25-

30 bin ton balık üretimi gerçekleşmektedir.
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Fındık bitkisinin önemli hastalıklarından biri Külleme hastalığıdır. Hastalık ilkbaharda gelişmekte olan 

yaprak ve sürgünler üzerinde belirtilerini gösterir. Hastalık rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayılır. 

Külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, 

yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk açılımları, sarımsı beneklenme 

şeklinde lekeler oluşur. Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye ve kıvrılmaya 

başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi 

bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. 

Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir.

KÜLLEME HASTALIĞINDA KİMYASAL MÜCADELE BAŞLIYOR

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce “Fındık 
Bahçenizin Bakımı Bizim Mahsulü Sizin Olsun Projesi” 
kapsamında oluşturulan örnek fındık bahçelerinde yapılan 
çalışmaları İl Müdürümüz Kemal YILMAZ ile birlikte yerinde 
inceleyen Vali Tuncay SONEL; “2020 yılında İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüzce uygulamaya başlanılan projede 
örnek bahçelerimizin budama ve gübreleme işlemleri İl 
Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yapılmaktadır. 
Tabi Ordu denilince akla ilk fındık gelmektedir. Dünya 
da üretilen her dört fındıktan bir tanesi Ordu İlimizde 
üretilmektedir. Bu nedenle fındıkta verim ve kalitenin artması 
için çalışmalar yapmaktayız. 19 ilçemizde uygulanan bu proje 
ile ilimiz için en önemli geçim kaynağı olan fındıkta verim ve 
kaliteyi artırmak amaçlanmaktadır.” dedi

Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülecek olan “Tarım 
Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” ile “Çayır Mera ve 
Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi” projeleri kapsamında, 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan 10 adet 
projenin de onaylandığını ve 19 ilçemizde uygulanmaya 
başladığını söyleyen Vali Tuncay Sonel, Bu projelerden 2 
tanesinin meralarda verim ve kaliteyi artırmaya yönelik ıslah 
projeleri, 3 tanesinin de fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya 
yönelik projeler olduğunu ayrıca İlimizde tarımsal üretimi 
çeşitlendirmek, üretici gelirlerini yükseltmek, atıl tarım 
arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak ve temel gıda 
ürünlerinin temininde arz güvenliğini sağlamak amacıyla 
buğday, patates, yem bitkileri, aspir ve tıbbi aromatik bitki 
yetiştiriciliğine yönelik olarak da İl Müdürlüğümüzce 5 farklı 
projenin daha hayata geçirildiğini belirtmiştir.

Açıklamalarına bu projeler hakkında bilgi vererek devam 
eden Vali Tuncay Sonel; Uygulanmaya başlanılan “Atıl Tarım 
Arazilerinde Sertifikalı Buğday Üretiminin Yaygınlaştırılması 
Projesi” ile 1.500 dekar alanda sertifikalı buğday üretimi, 
“Sertifikalı Patates Tohumluğu Kullanımının Yaygınlaştırılması 
Projesi” ile 130 dekar alanda sertifikalı patates üretimi, “Atıl Tarım 
Arazilerinde Yem Bitkisi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” ile 
yaklaşık 2.000 dekar alanda korunga ve yonca üretimi, “Ordu 
İlinde Aspir Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” ile 1.200 
dekar alanda aspir üretimi yapılacaktır. Ayrıca “Tıbbi Aromatik 
Bitki (Mavi Yemiş) Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” 
ile de mavi yemiş bahçesi kurmak isteyen üreticilerimize hibe 
desteği sağlanacaktır. 

Çiftçilerimize bu desteği veren Tarım ve Orman 
Bakanımıza, yine bahçelerde, tarlalarda emek veren Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü personelimize çok teşekkür ediyorum. 
Üreticilerimize de hayırlı, bereketli, bol kazançlı günler 
temenni ediyorum” diyerek sözlerine son vermiştir.

ORDU VALİSİ TUNCAY SONEL İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 
OLUŞTURULAN ÖRNEK FINDIK BAHÇELERİNİ YERİNDE İNCELEDİ 
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İlimizin sahip olduğu tarımsal üretim potansiyelini artırmak, geliştirmek ve katkı sağlamak 
amacıyla meyve, sebze, süs ve tarla bitkilerinde kaliteyi ve birim alandan elde edilen ürün 
miktarını artırmaya, arıcılık ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik 
hem Üniversitemiz hem de Araştırma Enstitüleri, TAGEM, DOKAP, DOKA gibi diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yapılarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 
birçok proje yürütülmüş, halihazırda da yürütülmeye devam edilmektedir. Bu projelerin büyük bir 
çoğunluğu Ordu ilinin önemli bir tarımsal ürünü olan fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik 
olup sebze, süs, tarla bitkileri ile arıcılık ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen projeler 
de bulunmaktadır.

Ordu ili tarım arazisinin büyük bir çoğunluğunu başta fındık olmak üzere kivi, çilek, ceviz, elma, 
trabzon hurması meyve türleri ile kurulmuş olan bahçeler oluşturmaktadır. Bu meyve türlerinden 
fındık, ülkemiz tarım ürünleri içerisinde önemli bir döviz girdisi sağlayan bir üründür. Ülkemiz 
dünya fındık üretiminin yaklaşık %70’ini, Ordu ili ise bu üretimin %24’ünü karşılamaktadır. Ordu 
ilinde 2,27 milyon dekar alanda yaklaşık 182 bin ton fındık üretimi gerçekleştirilmektedir. İlimizde 
fındık üretimi bakımından özellikle Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçeleri ön plana çıkmakta olup tüm 
ilçelerde fındık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fındık üretimi bakımından ilk sırada yer alan ilimizde 
dekara fındık verimi yetiştiriciliğin yapıldığı diğer illere göre düşüktür. İlimizde var olan fındık 
bahçelerin yaşlı olması, arazinin miras yoluyla bölünmesi, yetiştiriciliğin geleneksel yöntemlerle 
yapılması, teknik ve kültürel uygulamalar konusundaki yetersiz bilgi ve eksiklikler dekara veriminin 
düşük olmasında başlıca faktörlerdir. İlimizde fındık yetiştiriciliğinin önemli sorunlarından biri olan 
verim düşüklüğünün sebeplerinin araştırılmasına ve çözümüne yönelik Üniversitemiz tarafından 
farklı kamu kuruluşları (TAGEM, Araştırma Enstitüleri, DOKAP, DOKA) ve özel sektörle iş birliği 
halinde yürütülen birçok proje ve Üniversitemiz akademisyenleri tarafından yapılan pek çok 
araştırma mevcut olup halihazırda fındıkta kalite ve verimin artırılmasına yönelik araştırmalara 
devam edilmektedir. Yine Üniversitemiz tarafından fındıkta iyi tarım ve organik tarım konularında 
araştırmalar yapılmaktadır.      

Ordu’da mono kültür olarak yetiştirilen fındığın yanında üreticilere ek gelir sağlayan bir 
diğer önemli ürün kividir. Kivi, Ordu ili tarım alanları içerisinde 3.234 dekar alana sahip olup her 
geçen yıl üretim ve üretim alanı artış göstermektedir. Ordu ili kivi üretimi yaklaşık 8 bin ton olup 
Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. İlimizde özellikle Altınordu, Gülyalı ve Perşembe ilçeleri kivi 
üretimi bakımından ön plana çıkmaktadır. Kivi, ilimizde önemli bir tarımsal ürün haline gelmiş 
olup bölgede her yıl düzenli olarak kivi hasat şenlikleri yapılmaktadır. Bunun yanında yöre halkına 
fındığın yanında ek gelir sağlayan ürünlerden biri olan kivi ‘Ordu Kivisi’ adıyla Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Menşei Belgesi ile tescillenerek marka haline getirilmiştir. 

Fındık ve kivi meyve türlerinin yanı sıra ilimizde özellikle son yıllarda ceviz, çilek, trabzonhurması, 
karayemiş, maviyemiş ve kokulu üzüm türlerine olan ilgi artmış ve bu meyve türlerinde kapama 
meyve bahçeleri kurulmaya başlanmıştır. Üretim miktarı bakımından bu meyve türleri içerisinde 
yaklaşık 3 bin ton ile ceviz ilk sırada yer almakta olup bunu sırasıyla çilek, elma, trabzonhurması 
ve maviyemiş takip etmektedir. Üniversitemiz tarafından bu meyve türlerinde başta yetiştiricilik 
olmak üzere çeşitli konularda araştırmalar ve projeler yürütülmektedir. Yine ilimizde lahana başta 
olmak üzere fasulye, domates, hıyar, marul ve barbunya sebze türleri ile gül, karanfil ve zambak süs 
bitkisi türlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Süs bitkileri yetiştiriciliği bakımından ilimizde Altınordu, 
Fatsa ve Ünye ilçeleri ön plana çıkmakta olup bu ilçelerimizde çoğunla kesme çiçek yetiştiriciliği 
yapılmaktadır. 

Tarla Bitkileri açısından en fazla ekiliş alanına sahip olan bitkiler sırasıyla mısır, buğday, patates, 
arpa, yulaf, çavdar ve fasulye bitkileridir. Üretim bakımından ise 22.000 tonluk üretimi ile patates 
ilk sırada yer almakta olup bunu azalan sırasıyla mısır, buğday ve arpa takip etmektedir. Ordu 
ilinde tarla bitkilerinin üretiminde en büyük sıkıntı düşük verimin elde edilmesidir. Ne yazık ki, bir 
genelleme yapılacak olursa söz konusu ürünlerde bir dekar alandan elde edilen verim miktarları, 
ülke ortalamasının ancak % 50’si kadar veya daha düşüktür. Bir örnek vermek gerekirse, patates 
bitkisinden ülke ortalaması olarak 3.538 kg/da verim elde edilirken, Ordu ilinde bu değer 1.256 kg/
da’dır. İlimizde tarla bitkileri ekilişinin yapıldığı alanların işletme büyüklüklerinin küçük olması, arazi 
yapısının sulamaya elverişli olmaması, üretimde sertifikalı tohum kullanımının çok çok az olması, 
tarım tekniklerinin yeterince uygulanmaması gibi nedenlerle düşük verim elde edilmektedir. 
Özellikle bu tip yerlerde daha yüksek verim elde edebilmek için, verimi etkileyen eksikliklerin 
giderilmesinin yanı sıra, getirisi daha yüksek olan ürünler üretilebilir. Bu bağlamda, bölgede tıbbi 
bitkilerin üretimi, iyi tarım ve organik tarım konularında hem Üniversitemiz ve hem de Araştırma 
Enstitüleri, DOKAP, DOKA gibi kuruluşlar tarafından araştırmalar ve lokal uygulamaları devam 
etmekte olup 2019 yılında Ordu ilinde 72.191 da alanda iyi tarım destekleme ödemeleri ve 32.194 
da alanda da organik tarım destekleme ödemeleri yapılmıştır. Diğer taraftan, yerel ve ülkesel bazı 
kaynaklarla üreticilere sertifikalı tohum ve sebze fidesi dağıtımları yapılarak verimin yükseltilmesi 
ve üretimin yapılması teşvik edilmektedir. 

Ordu ili tarımsal üretimin yanında birçok ailenin geçim kaynağı olan küçükbaş ve büyükbaş 
hayvan yetiştiriciliği ile birlikte arıcılık ve kanatlı hayvan yetiştirildiği bakımından da önemli bir 
potansiyele sahiptir. İlimizde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği daha çok fındık üretim 
sahasının dışında kalan yüksek kesimlerde yer alan Mesudiye, Gölköy, Akkuş, Aybastı, Kumru 
ve Korgan ilçelerinde yapılmaktadır. İlimizde serbest sistemde organik yumurta tavukçuluğu 
kapsamında organik yumurta üretimi gerçekleştirilmektedir. Yine Üniversitemiz tarafından DOKAP 
ve TAGEM kuruluşları ile ortak olarak yapılan bölgesel bazda serbest yumurta tavukçuluğunun 
geliştirilmesine yönelik projeler yürütülmüştür. Bunların yanında ilimiz, arıcılık bakımından da 
önemli bir potansiyele sahiptir. Çiftçilerimizin önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılık 
ilimizde oldukça yaygınlaşmış durumda olup yaklaşık 17 bin ton bal üretimiyle ilimiz Türkiye’de 
ilk sırada yer almaktadır. Ordu ilinde bal üretimi bakımından Altınordu ilk sırada yer almakta ve bu 
ilçemizi sırasıyla Ulubey, Gölköy ve Gürgentepe takip etmektedir. 

Ordu ilinde mono kültür olarak yetiştirilen ve birçok ailenin önemli bir geçim kaynağı olan 
fındık üzerine yapılacak araştırmalar ve desteklemeler fındıkta verim ve kalitenin artırılması, bölge 
halkının geçimine ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.  Önemli 
bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olan Ordu ilinde fındığın yanında çiftçilerimize ek gelir 
getirmesi ve ilimiz tarımsal üretim deseninde çeşitliliğin artırılması adına, ilimiz ekolojik koşullarına 
uyum sağlamış meyve, sebze ve süs bitkisi türleri üretime kazandırılabilir. Bunların yanında Ordu 
ilinde özellikle fındık üretim sahası dışında kalan ve yüksek rakımlı olan Akkuş, Aybastı, Korgan, 
Kumru, Çatalpınar, Kabadüz, Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinde patates ve kuru fasulye üretimi, 
tüm ilçelerde işlemeye uygun arazilerde mısır ve yonca-korunga gibi yem bitkilerinin üretimi ile 
Mesudiye ve Akkuş gibi yüksek rakımlı ilçelerde buğday, arpa ve yulaf gibi tahılların üretiminin 
geliştirilmesi sağlanabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIĞIR VE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Yaylalara çıkmadan önce sığır ve koyunlarda iç ve 
dış parazitlere uygun ilaçlama yapılır. Doğumların başlaması nedeniyle ahırlarda temiz, 
bol altlıklı doğum bölümleri ile sıcak, havadar, temiz buzağı bölümleri hazırlanmalıdır. 
Buzağılara doğumdan hemen sonra başlamak üzere üç gün ağız sütü içirilmeli, buzağılarda 
görülebilecek ishal ve zatürre hastalıkları ile ineklerde görülebilecek doğum felci ve mastitis 
hastalıklarına karşı tedbirleri alınmalıdır. Kuzulara parazit mücadelesi dışında mineral 
madde ve vitamin takviyesi yapılmalı ve erken kuzu kesimlerinden kaçınılmalıdır. Ahır ve 
barınaklar temizlenir ve dezenfektan maddelerle ilaçlanır. Bakımı yapılarak hayvanlar için 
sağlıklı bir ortam haline getirilir. 
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Fındık bitkisi yıl boyu çalışan bir meyve türüdür. 
Bu vejetasyon dönemlerinde her ayın önemi mu-
hakkak çok önemli olmakla birlikte mayıs ayında 
birçok faaliyetler gerçekleşmektedir. Fındıkta gübre-
leme programları tüm yılı kapsayacak şekilde prog-
ramlanır ve uygulamaya geçilir. Özellikle kışlık güb-
relerin tamamının ve azotlu gürenin yarısının mikro 
elementleri de kapsayacak şekilde tomurcuklar pat-
lamadan önce toprakla buluşturulması gerekmekte-
dir. Azotlu gübrenin diğer yarısının da mayıs ayın-
da uygulanması gerekmektedir. Eğer bu dönemde 
azotlu gübrenin uygulanmaması halinde verimde 
ciddi düşüşler gözükmektedir.

Fındık bitkisinde rekolte artışına neden olan bazı 
parametreler bulunmaktadır. Daldaki çotanak sayısı, 
çotanaktaki meyve sayısı, çotanaktaki hasat edilebi-
lir meyve oranı ve meyvenin ağırlığı birim alandan 
alacağımız ürün miktarını artırmaktadır. 

Mayıs ayının sonlarına doğru hava sıcaklıklarının 
ortalama 20-22 °C’yi bulması ile birlikte kışın tozla-
nan karanfiller yumurtalıkların hazır olması ile birlik-
te döllenerek hızlı bir şekilde fındığın içini doldurarak 
hasada kadar kuru madde artışı ile meyve irileşmek-
tedir. Bu dönemde eğer ortamda bitki besin elemen-
ti azalışı olursa bitki mevcut meyve yükünün ne ka-
darını hasada götürebilirimin hesabını yaparak bazı 
meyvelerin içini dolduramayarak üründe azalışlar 
görülmektedir. Yani ne kadar bitki besin elementi o 
kadar ürün. Bir bitki besin elementi bile eksik olursa 
bu direk ürünü azalmaktadır. İçini dolduran meyve-
lerde ise ortamda özelikle azotun eksilmesi ile mey-
ve irileşememekte meyve ideal boyutlarına ulaşa-
mamakta ve üründe azalışlara sebep olmaktadır.

Bitki üzerine düşeni yapmış ve dörtlü bir çotanak 
oluşturmuş ve ortamda besin elementi eksikliğinden 
dolayı bir taneyi dolduramamıştır. Bu oran üzerin-
den bu bahçede % 25’lik bir ürün azalışı gözükmek-
tedir. Bu çok ciddi bir azalıştır. Bazen ürünü dalda 
görüyoruz ve patoza giren ürün maalesef çuvala 
girmeyerek patoz arkasına boş olarak atmaktadır.

Bitkiye mayıs ayında yeteri kadar ikinci azotlu 
gübreyi vererek hem çotanaktaki taneler dolar hem 
de meyveyi irileştirerek ürün artışını sağlayabiliriz. 
Yöremiz hakim çeşitlerinden çakıldak fındık üze-
rinden sizlere bir örnek verelim. İlimiz Gürgentepe 
ilçesinde iyi tarım yapan bir çiftçimiz tüm bakımla-
rını ve gübrelemesini zamanında yaparak bir adet 
meyvesini 2,53 gr/adete çıkararak bir kilograma 395 
meyveye getirmiştir. (Fotoğraf -1)

Farklı bir ilçemizde Ulubey deki bir çiftçimiz de 
bakım ve beslemesine dikkat ederek ama ikinci 
azotlu gübresinin miktarına dikkat etmeyerek daha 
az atarak meyvenin iriliğinde biraz düşüşler görün-
müştür. Bu uygulamada meyve iriliği 2,33 gr/adet 
gelerek bir kilograma giren meyve adedi 430’lara 
yükselmiştir.  (Fotoğraf -2)

Yine Ulubey de farklı bir çiftçimiz gübreleme 
programına dikkat etmeyerek meyve iriliğinde çok 
aşırı düşüşler görmüş ve  meyve 1,50 gr/adet gele-
rek 670 adet meyve bir kilo gelerek rekolte de aşırı 
düşüşler gerçekleşmiştir. (Fotoğraf -3)

Bu üç çiftçimiz dallarında aynı adet meyve üret-
miş olsunlar. Sadece meyve iriliğinden dolayı birinci 
çiftçimiz 100 kg/da ürün aldığını kabul ederek ikin-
ci çiftçimiz 135 kg/da ürün almakta ve birinci çift-
çimizden % 35 daha fazla ürün almaktadır. Üçüncü 
çiftçimiz 159,30 kg/da ürün alarak ikinci çiftçimizden 
% 18 ve birinci çiftçimizden % 53 daha fazla ürün 
alabilmektedir.

Yukarıdaki örneklemede çiftçilerimiz gübreleme 
programlarına göre ürün almaktadır. Aynı meyve 
sayısında gübreleme programlarına katkı sağladıkla-
rı kadar ürün almaktadır. Fındık bitkisi nankör değil-
dir. Ona katkı sağladığımızın kat ve katını geri dönüş 
sağlayarak çok güzel ürünler alabilmekteyiz. 

GELİN FINDIĞIMIZLA TANIŞ OLALIM VE ONUN-
LA AYNI DİLİ KONUŞARAK ONU GÜZELCE BESLER-
SEK ODA BİZİ GEÇİNDİRMEYE DEVAM EDECEKTİR.

ÜRÜNÜNÜZ BOL OLSUN…

Su ürünleri kaynaklarının korunma-
sı, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması 
amacıyla İl / İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüklerimizde görevli su ürünleri kontrol gö-
revlileri tarafından su ürünleri denetimleri-
miz aralıksız devam etmektedir.

2021 yılının ilk üç ayında karaya çıkış 
noktalarında, denizde ve iç sularda balıkçı 
barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri pe-
rakende satış yerlerinde, yol güzergahların-
da ve balık halinde toplam 396 adet dene-
tim gerçekleştirilmiştir.

Bu denetimler sonucunda; avlanma ya-
saklarına uymayan, yasak  boydaki su ürün-
leri satan 18 kişiye idari para cezası uygu-
lanmıştır. Denetimler sonucunda muhtelif 
miktarda av aracına (pinter, misina ağ, trol 

ağı) ve su ürünlerine (hamsi, barbunya ve 
istavrit) el konulmuştur. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 
yaptığımız denetimlerde amacımız balıkçı-
larımıza ceza kesmek değil balık stoklarını 
korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağla-
maktır. Aynı zamanda günü kurtarmak değil 
geleceğe kurtarmak olup gelecek nesilleri 
su ürünlerinden mahrum bırakmamaktır.

Bu amaçla İl ve İlçe Müdürlüklerimiz, 
Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Ordu İl Em-
niyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı tarafından ortaklaşa olarak denizde, 
içsularda, balıkçı barınak ve  çekek yerle-
rinde, yol kontrol noktalarında,  su ürünleri 
perakende satış yerlerinde ve balık halinde 
denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.

SU ÜRÜNLERİ KONTROL VE 
DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

FINDIKTA İKİNCİ AZOTLU GÜBRE UYGULAMASININ ÖNEMİ

(Fotoğraf -1)

(Fotoğraf -2)

(Fotoğraf -3)

Ömür DUYAR- Ziraat Mühendisi

Kağıt tüketimini azaltarak doğanın korunmasına yardımcı olmak, evrakları daha kolay 
bulmak, göndermek, almak  ve saklamak zaman ve efordan tasarruf ettirmek dijitalleşme-
nin önemini her geçen gün artırmaktadır.  

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımız dijitalleşme kapsamında ortaya çıkan Tek 
Pencere projesi ile vatandaş/tüzel kişiler internet üzerinden Bakanlığımızca sağlanan hiz-
metlere, kuruma uğramadan hiçbir  belge ibraz etmeden online başvuru sağlayabilecek-
lerdir. 

Vatandaşlarımız;

- Başvurularını  https://tekpencere.tarbil.gov.tr/adresinden yapabilirler.

- TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılmaktadır. 

- Tek Pencere ilk aşamada il müdürlüklerinin vermiş olduğu, ödemesi olmayan hiz-
metler ile kullanıma açılmıştır.  Kısa süre sonra ödemesi olan hizmetlerinde başvurusu 
alınacaktır.

- Başvuru Adresi: https://tekpencere.tarbil.gov.tr/

TEK PENCERE UYGULAMASI AÇILDI
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Bizden Haberler

başsağlığı

 İl  Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube Müdürlüğünde Ekonomist olarak görev 
yapan Nezahat ÖZHİM’in kardeşi  vefat etmiştir. 

 Merhuma Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 İl  Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev 
yapan Tarık YILDIRIM’ın babası  vefat etmiştir. 

 Merhuma Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 İl  Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev 
yapan Ayşegül ÖZTÜRK’ün annesi vefat etmiştir. 

 Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 İl  Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğünde İşçi olarak görev yapan Hacer 
KÖKSAL’ın annesi vefat etmiştir. 

 Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

İlimizde hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak, 
hastalık Nisan ayı ortalarından itibaren görülmeye 
başlar. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler 
görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki 
yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler görülmeden 
önce, çotanak bağlama döneminde ilaçlamaya başlanır. 
Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi 
dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar 
devam edilir. İlaçlamalarda Bakanlığımızca ruhsatlı Bitki 
Koruma Ürünlerinden herhangi biri kullanılmalıdır. 
Kullanılacak BKÜ tercihinde bahçenizde Fındık Kozalak 
Akarı görülmüşse her ikisine de etkili olan ürünlerin 
tercih edilmesi zararlı ve hastalıklarla mücadele açısından 
önemlidir.

Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma 
ürünleri, tavsiyesine uygun olarak kullanılmalıdır. 
İlaçlamada sırt pülverizatörü mekanik, motorlu veya 
hidrolik bahçe pülverizatörü kullanılmalıdır. İlaçlama tüm 
bitki yüzeyini kaplayacak şekilde yapılmalıdır. İlaç etiketi 
mutlaka okunmalı, tavsiyeli ürüne, kullanma zamanına 
ve dozuna mutlaka uymalıyız. Çisentili ve mevsim 
için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama 
yapılmamalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu 
önlemler alınmalı, hiçbir şey yenilip içilmemeli, koruyucu 
maske gözlük ve eldiven mutlaka bulundurulmalıdır. 
İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabunlu 
su ile yıkanmalıdır.             

İlimizin fındıktan sonra diğer önemli bir geçim 
kaynağı da arıcılıktır. Arıların zarar görmemesi için su 
içtiği kaynaklara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması, 
ilaçlamaların akşam üzeri veya sabahın erken saatlerinde, 
arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılması ayrıca 
zirai mücadele zamanı gelmeden bir hafta önceden 
arıcılarımızın uyarılarak arılarını mümkün mertebe 6 km. 
uzağa yerleştirmeleri gerekmektedir.

KÜLLEME HASTALIĞINDA KİMYASAL MÜCADELE 
BAŞLIYOR1’den devam

Hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 

Bakanlığımız tarafından damızlık koç-teke alımına % 50 

hibe desteği verilmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yayınlanan 

Damızlık Koç-Teke Alımı Uygulama Rehberine göre, koç-

teke alımına %50 oranında hibe verilecektir. Bir yetiştirici, 

aktif küçükbaş hayvan işletmesinde bulunan her 30 baş 

anaç koyuna karşılık 1 baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 

baş koç-teke alabilecektir. Damızlık koçlar en az 12 en fazla 

36 aylık yaşta olacaktır. Damızlık koç ve tekelerin fiyatları 

Bakanlık Merkez Değerlendirme Komisyonu tarafından be-

lirlenmekte olup, 2021 yılı için damızlık koç fiyatı 3 bin TL/

baş ve damızlık teke fiyatı 2 bin 500 TL/baş olarak belirlen-

miştir. Koç-tekeleri alan yetiştiriciler 2 yıl kendi işletmele-

rinde tutmak zorundadırlar. Damızlık koç-teke alımına % 50 

hibe desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin 

İl Müdürlüğümüze 28 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuru 

yapmaları gerekmektedir. Aktif küçükbaş hayvan işletme-

si olan yetiştiricilerimiz, nüfus cüzdanı fotokopisi, işletme 

tescil belgesi, işletmedeki hayvan varlığı listesi ile başvuru 

yapacaklardır.

DAMIZLIK KOÇ-TEKE 
ALIMINA % 50 HİBE 
DESTEĞİ BAŞLADI

Gıdanın işlenmesi ve muhafazasında, doğal ürünlere 
karşı oluşan tüketici talebi, alternatif yöntemlerin 
geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Fermentasyon, 
biyoteknolojik bir üretim ve koruma metodu olarak bu 
yöntemler arasında çok büyük bir önem teşkil etmektedir. 
Fermente gıdaların tat ve aromaları tercih edilmelerinde bir 
neden iken, güvenilir ürünler olması da tüketilmeleri için 
başka bir nedeni oluşturmaktadır.

Tarhana, besleyici özelliği yüksek miktarda olan laktik 
asit fermentasyonundan yararlanılarak hazırlanan fermente 
bir üründür.

Tarhananın kökeni hakkında Orta Asya’dan göç 
eden Türkler ve Moğollar tarafından Anadolu, Orta 
Doğu, Macaristan ve Finlandiya’ya getirilerek bu 
coğrafyada tanındığı ve burada da tüketimine başlandığı 
düşünülmektedir.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde formülasyonu ve üretim 
yöntemleri farklı olan pek çok tarhana çeşidi bulunmaktadır. 
Kızılcık tarhanası, sütlü tarhana, ıslak tarhana.. vs bunlardan 
sadece birkaçıdır.

Tarhana laktik asit fermentasyonundan yararlanılarak 
üretilen, yüksek ölçüde besleyici değere sahip fermente 
bir gıdadır. Laktik asit fermentasyonunun gerçekleşmesi 
için, temelde yoğurt veya ekşi süt kullanılmaktadır. 
Laktik asit fermentasyonu, yoğurt ile bileşime giren 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus 
bakterileri tarafından gerçekleştirilmekte ve üründe laktik 
asit ortaya çıkmaktadır. Bileşimde bulunan ekmek mayası 
(Saccharomyces cerevisiae) ise etil alkol fermentasyonunu 
meydana getirmekte etil alkol ile karbondioksit açığa 
çıkmaktadır. 

Fermentasyon süresince laktik asit bakterileri ve maya; 

laktik asit, etanol, karbondioksit ve diğer bazı organik 
bileşikler oluşturarak tarhananın karakteristik tat ve lezzetini 
oluşturmaktadır. 

Laktik asit fermentasyonu boyunca oluşan organik 
asitler, pH’yı 3.8-4.2’ye düşürürler. Bu da patojenler ve 
zararlı mikroorganizmalar için tarhanayı zayıf bir büyüme 
ortamına dönüştürmektedir. Tarhana kurutulduktan sonra 
higroskopik olmayan yapısı ve düşük nem oranı (% 6-9) 
sayesinde, bozulmadan 1-2 yıl raf ömrü kazanmaktadır. 

Tarhananın besinsel özellikleri, yoğurt bakterileri ve 
maya ile ilişkili olan fermentasyonun bir sonucudur. Un, 
esansiyel aminoasitler bakımından, özellikle lisin ve treonin 
açısından zayıf bir aminoasit kaynağı olmasına karşın, un 
ve yoğurt proteinlerinin kombinasyonu, tarhanayı güçlü bir 
amino asit kaynağı haline dönüştürmektedir. 

Bu sebeple, tarhananın genel besin bileşimi yüksek 
kaliteli bir protein kaynağı olarak kabul edilebilmektedir. 

Fermentasyon aşaması, tarhananın besin değerini 
artırırken sindirimini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca 
fermentasyonun duyusal özelliklerin gelişimi bakımından 
önemli bir aşama olduğu bununla beraber bazı duyusal 
özelliklerin klasik tarhana üretiminde kurutma esnasında 
kısmen kaybolduğu bildirilmektedir. 

Tarhana içeriğinde bulunan buğday, yoğurt, sebze 
ve baharatlar sebebiyle mineraller açısından da oldukça 
zengin bir gıdadır. Çünkü fitatların enzimatik bozunması 
ile demir, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller 
serbest hale gelerek, tarhanada bulunan mineral miktarında 
artışa neden olmaktadır. 

Ayrıca tarhana lifli yapısı sayesinde bağırsak sistemini 
düzenlemekte ve içeriğinde bulunan probiyotik bakteriler 
sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

GELENEKSEL  BİR ÜRÜN: TARHANA
Ezgi ŞENSOY-Gıda Mühendisi
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İÇ SULARIMIZDA SU ÜRÜNLERİ AV YASAKLARI 1 NİSAN DA BAŞLADI
Denizlerde ve İç Sularda Ticari ve Amatör (Sportif) 

Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 ve 5/2 Nu-
maralı Tebliğler ile İlimiz iç sularında su ürünleri avcılığına 
getirilen genel yasaklar 1 Nisan’da başlıyor.

-İlimizde, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere 
projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş iç su alanı bu-
lunmadığından İlimiz iç sularının tamamında yıl boyunca 
ticari su ürünleri avcılığı yasaktır.

-Doğal Alabalık (Bütün Türler) 1 Ekim-28 Şubat tarihleri 
arasında avcılığı yasaktır,

-Gökkuşağı alabalığında orman içi sular haricinde av-
lanma yasağı bulunmamaktadır,

-İlimizde tüm iç sularımızda 1 Nisan – 30 Haziran ta-
rihleri arasında Sazangiller, Karabalık, Kadife, Siraz, Tatlı Su 
Kefali (akarsular hariç) ve diğer türlerin avlanması yasaktır.

-Tüm iç sularımızda; çırpma/çarpma ve bırakma olta, 
birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfe-
ği, zıpkın, pinter ve sepet, düzen (çökertme)  gibi tuzakların 
kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü 
ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve 

benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır. Her 
türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, 
uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve ben-
zerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av 
mahallinde bulundurulması yasaktır.

-Denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değil-
dir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

-Denizlerde amatör avcılık çırpma/çarpma, bırakma 
olta, parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak 
üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve 
sualtı tüfeği ile yapılabilir. Bir amatör avcı en fazla 4 olta 
takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı çaparide 10, 
olta takımında ise 6 adedi geçemez.

-Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, 
satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürün-
leri avcılığında kullanılması yasaktır.

-Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104’ N 
- 38° 3.332’ E), (40° 58.559’ N - 38° 3.344’ E), (40° 58.566’ 
N - 38° 4.436’ E), (40° 58.103’ N - 38° 7.139’ E), (40° 57.435’ 
N - 38° 7.136’ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda 

(Havaalanına 400 metre mesafede)  ticari ve amatör olarak 
su ürünleri avcılığı yasaktır.

-Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerin-
de dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır. 

Unutmayınız, sürdürülebilir avcılık, balıkların yaşamla-
rında en az bir kere üremelerine imkân vermekle sağlanır. 
Kaçak avcılık yaparak günü kurtarmak yerine, av yasakları-
na uyarak geleceğimizi kurtaralım.

1’den devam

 Bakanlığımız talimatları doğrultusunda İl Müdürlüğü-
müz ile Ordu Veteriner Hekimler Odası arasında “Kedi, Kö-
pek ve Gelinciklerin Kimliklendirilerek Kayıt Altına Alınması 
Yetkisinin Devrine İlişkin Protokol” imzalandığını belirten İl 
Müdürümüz; “Ordu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ta-
ner CANBULUT ile birlikte imzaladığımız protokol kapsa-
mında ilimizde faaliyet gösteren serbest veteriner klinikleri 
ile İlçe Müdürlüklerimiz ekiplerince kimliklendirme çalış-
maları yürütülecektir” şeklinde konuştu.

Patili dostlarımıza öncelikle mikroçip uygulaması yapı-
lacağını, mikroçip uygulamasından sonra hayvana ait bi-
reysel mikroçip numarasının Tarım ve Orman Bakanlığımız 
veritabanına kayıt edileceğini ifade eden İl Müdürümüz Ke-
mal YILMAZ; “Veritabanına hayvana ait tüm bilgiler girilerek 
kayıt işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır. Veritabanı kaydından 
sonra kimliklendirilen hayvana “Ev Hayvanı Pasaportu” dü-
zenlenecek ve hayvan sahibine teslim edilecektir. Hayvanın 
hayatı boyunca sahibi olduğu mikroçip numarasına hayvan 
ile ilgili aşı, hastalık, kullanılan ilaç vb. bilgilerin girişleri ya-
pılacak ve böylelikle hayvanın tüm geçmişi tek ekran üze-
rinden görüntülenebilecektir. Yılsonuna kadar 10 bin civa-
rında kimliklendirme yapılması hedeflenmektedir” diyerek 
sözlerini noktaladı.

SAHİPLİ KÖPEKLER KAYIT 
ALTINA ALINACAK

Bakanlığımızca her yıl ha-
zırlanan “Ulusal Kalıntı İzleme 
Planı” kapsamında İlimizde 
hayvan ve hayvansal ürün 
üreten birincil ürün tesisle-
rinden ve çiftliklerden örnek-
leme metodu ile balık, süt, 
kanatlı, kırmızı et, yumurta ve 
bal gibi ürünlerden numune 
alımları ekiplerimiz tarafın-
dan aralıksız devam ediyor.

İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada; “5996 Sayılı Vete-
riner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu’ na dayanılarak hazırlanan “Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde 
Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetme-

lik”  kapsamında Bakanlığımızca her yıl hazırlanan “Ulusal Kalıntı İzleme Planı” kapsamında 
İlimizde hayvan ve hayvansal ürün üreten birincil ürün tesisi ve çiftliklerden örnekleme 
metodu ile balık, süt, kanatlı, kırmızı et, yumurta ve bal numuneleri alınmaktadır. Alınan 
numunelerde antibiyotik, hormon, pestisit, ağır metal vb. kalıntı analizleri yapılmaktadır. 
Gıdalarda, ilaç, ağır metal ve hormon kalıntılarının, insan vücudunda mikroplara karşı oluş-
turabileceği antibiyotik direnci veya organlarda oluşturabileceği hasarlar nedeniyle insan 
sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.   

“İlimizde 2020 yılı Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında 171 adet kalıntı izleme numu-
nesi alınmış olup bunlardan 5 adedinde geri izleme çalışmaları yapılmış ve uygun sonuç-
lanmıştır” diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “Bu ürünlerde kullanımı yasak ilaç 
ve hormonların, ağır metallerin veya kullanımına izin verilen ilaçların maksimum kalıntı 
limitlerinin aşılıp aşılmadığının analizleri ilgili laboratuvarlarca yapılarak, olumsuzluk ha-
linde işletmelere idari yaptırımlar uygulanmaktadır. 2021 yılında da Bakanlığımız Ulusal 
Kalıntı İzleme Planı kapsamında denetim ekiplerimizce birincil ürün tesislerinden ve çift-
liklerden numune alımlarına devam edilecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

HAYVANSAL GIDALARDA KALINTI İZLEME DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

1’den devam

Bir yandan küçükbaş hayvancılık yapan işletme sayısını 
ve küçükbaş hayvan varlığımızı artırmaya yönelik projeler 
uyguluyor, diğer taraftan da mevcut sürülerimizde verim 
ve kalite özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik projeler uy-
guluyoruz. Mevcut karayaka sürülerimizde verim ve kalite 
özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik uyguladığımız pro-
jelerden birisi olan “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı 
Projesi” kapsamında oldukça güzel gelişmeler sağlanmıştır. 
Projenin uygulandığı sürülerde, başlangıçta % 8 olan ikizlik 
oranı şuan itibariyle % 22’ye; üç aylık canlı ağırlık ortalaması 
ise 18 kilogramdan 24 kg’a çıkmıştır. Bu güzel sonuçlar üze-
rine Bakanlığımız tarafından önce proje sayımız ikiye çıka-
rılmış daha sonra süresi biten projenin 5 yıl süre ile uza-
tılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Ordu İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa KOÇKAYA 
ile imzalamış olduğumuz protokol ile projenin uygulama 
süresi 5 yıl uzatılmıştır.” dedi.

İl Müdürümüz konuşmasının son bölümünde projenin 
ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını dileyerek, pro-

jeden elde edilen başarılı sonuçlar nedeni ile başta proje-
de yer alan yetiştiricilerimiz olmak üzere Ordu İli Damızlık 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine ve projede emeği geçen 
tüm teknik personele teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

HALK ELİNDE 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI PROJESİNİN 

SÜRESİ 5 YIL UZATILDI ATIL TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILMAYA
 DEVAM EDİYOR
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Sizi tanıyabilir miyiz?
Adım Muharrem YILMAZ 40 yaşındayım. Aslen Ordu 

ili Kabataş ilçesindenim. İçinde bulunduğumuz 20 
dönüm araziyi 6 yıl önce aldım. Perşembe ilçesi kovanlı 
mahallesinde 5 yıldan beri Çilek yetiştiriciliği ve üretimi 
yapıyorum. 

Çilek üretimine nasıl karar verdiniz?
Ben daha önce İstanbul’da yaşıyordum. Sonra bu 

araziyi alarak İstanbul’dan memleketime kesin dönüş 
yaptım. Çilek üretimine ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 
ortaklaşa uyguladığı “Ordu İli Tarımın Modernizasyonu 
Projesi”nden faydalanarak başlamış oldum. 

İstanbul’da ne işle meşguldünüz?
İstanbul’da dış ticaret ile ilgili bir özel sektörde görev 

yapıyordum. İstifa edip memleketime geri döndüm.
Peki, İstanbul’dan dönüş yapıp burada tarımla 

uğraşmaya başladıktan sonra İstanbul’a geri dönmeyi 
hiç düşündünüz mü?

İstanbul’da Benim şartlarım iş imkanım çok iyiydi 
bir sıkıntım yoktu ama dönmek için karar verdiğimde 
burada gerekli şartların oluşmasını bekledim. 6-7 yıl 
kadar bu planlarımı yaptım. Arazi buldum ve araziyi 
satın aldım. Burada şartlar oluştuktan sonra dönmeye 
karar verdim. Ama döndükten sonra da bir sürü fırsat 
gelmesine rağmen bir gün bile İstanbul’u aramadım. 
Burada kendi işimle tarımla, toprakla uğraşmak bana 
eşime ve çocuklarıma iyi geldi ve çok mutluyuz. 

Daha önce hiç çiftçilik deneyiminiz oldu mu toprakla 
tarımla uğraşmış mıydınız?

Tabii ki babamın fındık bahçesi vardı ve fındık 
yetiştiriciliği yapıyordu. Dolayısıyla benim de fındık 
üretimi ile alakalı bir çiftçilik deneyimim oldu. Arazimde 
yaklaşık 16 dönümlük fındık bahçesi var. Fındık tarımıyla 
da hala uğraşıyorum.

Çilek üretimine başlamadan önce bu konuda bilginiz 
var mıydı?

Hayır, çilek üretimine başlamadan önce hiç bir 
deneyimim ve bilgim yoktu. Çilek üretim ile alakalı 
konuda bana İl-ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
personeli çok destek oldu. Çileğin dikimi, bakımı, 
gübresi, ilacını nasıl vermem gerektiği konularında 
bana Teknik olarak çok büyük destekleri oldu. Tabi tüm 
bunları yaptıktan sonra bu konuda bende heveslendim. 
İnternetten ya da diğer üretim yapan üreticilerden 
araştırma yaparak bilgilerimi güncel tutmaya ve güzel 
işler yapmaya çalıştım. İlk başlarda çok zorlandım. 
Çünkü çilek gerçekten zor ve sürekli ilgi alaka bekleyen 
bir bitki, o yüzden ilk başlarda zorlandığım anlar 
olmuştu. Şimdi artık çilek yetiştiriciliği yapmak isteyen 
kişiler benim üretim alanımı ziyarete geliyorlar. Onlara 
yardımcı oluyorum.

Çilek üretimini ne kadarlık bir alanda 
gerçekleştiriyorsunuz?

Açık alanda 4 yıldır 2,5 dönüm arazide çilek üretimi 
gerçekleştiriyorum. Örtü altı üretimini ise 1 yıldır 500 
metrekare kapalı alanda gerçekleştirmekteyim.

İşçi çalıştırıyor musunuz toplamda kaç kişi 
çalıştırıyorsunuz?

Üretim sezonunda iki günde bir hasat yaptığımız için 
eşimle ben zaten sürekli buradayız. Mayıs ayından sonra 
Ağustos ayına kadar 4 tane daha işçi alarak toplamda 6 
kişi olarak çilek hasadımızı gerçekleştiriyoruz. 

Ürünleri Pazarlama noktasında nasıl bir yol 
izliyorsunuz?

Zaten Perşembe İlçemizin çileği meşhur önceden 
de bilindiği gibi kendine has bir marka değeri var.  Bu 
yüzden duyan bilen herkes ya kendisi gelip direkt 
tarladan bizlerden alıyorlar ya da biz pazara indirerek 
satışını gerçekleştiriyoruz. Çileğimizi bunların yanında 
genelde toptan olarak marketler, pastaneler ve 
manavlara veriyorum. Pazarlama sıkıntımız hiç olmadı.

Yılda ne kadar hasat gerçekleştiriyorsunuz?
Geçen yıl 5 ton çilek üretimi gerçekleştirdim. Bu yıl 

ise 7 ton civarında bir ürün bekliyorum.

Sizce çilek üretimi karlı mı?
Tabii ki karlı bir uğraş bakım zorluğunun yanında 

getirisi gayet güzel bir ürün. Çileğin en büyük sermayesi 
işçilik. Eğer ki yeterli kendi işçiliğiniz varsa çok güzel 
gelir elde edebiliyorsunuz. 

Tarlanızda hiç fide değişimi yaptınız mı? 
Bahçemizde kendi fideliğimiz var. Fidelerimizi 

kendimiz üretip gerekli olan kurumuş ekonomik 
değerini yitişmiş olan fide değişimlerini buradan 
yaparak karşılıyoruz.

Ürünlerinizin toptan ve perakende satış fiyatları ne 
kadar?

Bu yıl toptan 12 lira, perakende de ise 17 liradan 
satışlarımız gerçekleştiriyoruz.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
Çilek üretimi zor emek isteyen uğraş isteyen bir 

ürün. Ama üzerine düşüldüğünde yapımı gayet güzel ve 
getirisi de bu yönde iyi olan bir ürün.  Çilek yetiştiriciliği 
ve üretimi yapmak isteyen herkese tavsiye ederim. 
Zaten bu konularda İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
teknik personeli gerekli ilgi alakayı teknik desteği 
bizlere fazlasıyla sağlıyorlar. Son olarak ise bu konuda 
bizlerden desteğini esirgemeyen İl-İlçe Tarım ve Orman 
müdürlüklerine çok teşekkür ediyorum.

Röportaj

Bakanlığımız ve DOKAP 
İşbirliğinde Yürütülen 

Proje Sayesinde 
İstanbul’dan Perşembe’ye 

Dönüş Yapan 
Muharrem YILMAZ
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Dünyada halihazırda 7,5 milyar civarında olan insan 
sayısına 2050 yılında yaklaşık 2.3 milyar insan daha katı-
lacaktır. Dünya nüfusu artarken, sınırlı sayıdaki gıda kay-
nakları her geçen gün tükenmektedir. Dünya’nın sahip 
olduğu sınırlı kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanıla-
bilmesi ve her insana yeterli gıdanın sağlanabilmesi için 
gıda kaybı ve israfının azaltılması gereklidir.

Peki Gıda Kaybı ve İsrafı Nedir?

Gıdalar; ilk tarımsal üretimden son hane halkı tüketi-
mine kadar tüm tedarik zinciri boyunca israf edilmektedir. 
Temelde, üretilen gıdaların tarladan sofraya ulaşıncaya 
kadar tüketilemeden çöpe gitmesine gıda kaybı ve israfı 
denilmektedir. İnsan tüketimi için üretilen gıdaların yıllık 
olarak üçte birinin israf olduğu bildirilmektedir. Bu durum; 
israf olan gıdaların üretiminde kullanılan kaynakların bü-
yük çoğunluğunun boşa kullanılması ve gıda üretiminin 
yol açtığı sera gazı emisyonlarına da boşuna maruz kal-
dığı anlamına gelmektedir. Genellikle gıdaların israf edil-
me nedenleri arasında gıda bozulmaları, gıda ürünlerinin 
son kullanma tarihleri, öğünlerden sonra oluşan yemek 
artıkları, kötü satın alma davranışı, menü planlama, faz-
la miktarda satın alma, gıda etiketleri, yetersiz depolama 
alanları, sağlıklı, kaliteli ve bol yemek sunma isteği olarak 
sayılmaktadır.

Ben İsraf Yapıyor Muyum?

Maalesef bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya iste-
meyerek hepimiz gıda israfı yapıyoruz. Önemli olan bunu 
olabildiğince en aza indirebilmemiz. Farkında olmadan 

kaybettiğimiz veya israf ettiğimiz gıdalarımızı korumak 
için öncelikle şunların şart olduğunu unutmamalıyız:

- Sadece ihtiyacımız olanı alabilmemiz için planlı ve 
listeli alışveriş yapmalıyız

- İhtiyacımız kadar satın almalıyız

- Tüketebileceğimiz kadar hazırlamalıyız

- Doğru koşullarda saklamalıyız

- Gıdalarımızı saklarken “ilk giren ilk çıkar” kuralını uy-
gulamalıyız

Ülkemizde Gıda Kayıp ve İsrafını Önlemek İçin Ne-
ler Yapılıyor? 

Türkiye’de gıda arz zinciri bir bütün olarak ele alın-
dığında, en yüksek kayıp oranı,  zincirin ilk halkası olan 
tarımsal üretimde görülmektedir. Üretilen sebze ve mey-
velerin % 50’sinde kayıp yaşanıyor. Hizmet sektöründe 
işletme başına yılda 4,2 ton gıda, 2.000 litre içecek israfı 
gerçekleşiyor. Ülkemizde günlük olarak 4,9 milyon ekme-
ğin israf edildiğini görüyoruz. Yani ülkemizde her yıl 18,8 
milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık 625 bin çöp 
kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor.

Ulusal düzeyde, Türkiye’de gıda kayıpları ve israfına 
yönelik yürütülen en önemli girişimlerden bir tanesi “Ek-
mek israfını önleme kampanyası”dır. Ön çalışması 2008 
yılına dayanan kampanya, 2013 yılında başlamıştır. Kam-
panya, halkın israf konusundaki farkındalığını artırmayı, 
tedarik zinciri boyunca israfı önlemeyi ve kaliteli,  besle-
yici olması ile obeziteyi önlemesinden dolayı tam buğday 
ekmeği tüketimini teşvik etmeyi amaçlamıştır. Kampanya 
çalışmalarının toplum üzerindeki etkisini gözlemlemek ve 
israf eğilimini belirlemek amacıyla 2013 yılında yapılan öl-
çüm araştırması sonuçlarına göre, ekmek israfında % 18 
oranında azalma ve yıllık yaklaşık 300 milyon TL tutarında 
tasarruf sağlandığı görülmüştür. Diğer taraftan, kampan-
yanın etkisine bağlı olarak Türk halkının tüketim alışkanlık-
ları değişmiştir, insanlar tüketim miktarlarına uygun olarak 
ekmek almaya başlamış ve bu da 2,5 milyar TL tutarında 
bir tasarruf sağlamıştır. Bir yıllık kampanya sonucunda; her 
iki tasarrufun ülke ekonomisine toplam katkısı günlük 7,8 
milyon TL, yıllık ise 2,8 milyar TL olmuştur. FAO, başarısı 
nedeniyle ”Ekmek israfını önleme kampanyası”nı, dünya-
da israfın önlenmesine yönelik eylemlere katkıda bulunan 
iyi uygulama örneği olarak  ilan etmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığımız, son yıllarda, sürdürü-
lebilir bir temelde gıda kayıpları ve israfını azaltma konu-
sunu gündemine almış, ulusal ve küresel ölçekte birçok 
çalışma yürütmüştür. Bu gelişmeler doğrultusunda, gıda 
kayıpları ve israfını azaltma konusunun sadece ulusal de-

ğil uluslararası bir konu olduğunun da farkında olan ülke-
miz, Bakanlığımız koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbir1iğinde, gıda kayıpları 
ve israfının azaltılmasına yönelik olarak “GIDANI KORU” 
isimli büyük çaplı uluslarası bir kampanyayı başlatmıştır. 
Türkiye’yi gıda kayıplarını ve israfını önleyerek, azaltarak 
ve yöneterek, hem tüketim hem üretim bakımından sür-
dürülebilir gıda sistemlerine katkıda bulunan bir ülke hali-
ne getirmek amacıyla gıda kayıp ve israfı ile mücadelede 
kapsamlı bir proje hayata geçirilmiştir. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile hayata geçirilen 
“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” projesi Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin düzenlediği dijital basın 
toplantısı ile tanıtılmıştır.

Kampanya ile Bakanlığımız ve FAO; gıda kayıpları ve 
israfı konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası düzey-
de mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek 
toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı ve bu konuda 
özellikle Türkiye’de gerçekleştirilen iyi uygulama örnek-
lerini uluslararası arenada rol model haline getirmeyi he-
deflemektedir. Türkiye, sadece ulusal düzeyde değil, aynı 
zamanda bölgesel ve uluslararası düzeyde de, tüm ülke-
ler ve ilgili paydaşlarla işbirliği içinde, gıda kayıplarının ve 
israfının azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmaları 
yoğunlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu Ulusal Strateji Belge-
sinin en önemli amacı, bir yandan ilgili paydaşların gö-
rüşlerini ve diğer yandan da yerel perspektifleri bir araya 
getirecek somut çözümler benimseyerek gıda kayıplarını 
ve israfını önlemeye yönelik eylemlerin gerçekleştirilme-
sini sağlamaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığımız gıda kayıplarını ve isra-
fını önlemek amacıyla, dolaylı ve doğrudan çeşitli çalış-
maları gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmek-
tedir. Bunlar; G20 dönem başkanlığı, dijital tarım pazarı, 
tarım orman akademisi, lisanslı depoculuk, tarıma dayalı 
ihtisas organize sanayi bölgesi ve meteorolojik uyarı sis-
temidir.

Hepimizin sorumlu birey olarak gıda kayıp ve israfının 
azaltılması ve önlenmesi için; “İhtiyacın Kadar Al, Gelece-
ğini Çöpe Atma” mesajına uygun davranmalıyız. Farkın-
da olmadan kaybettiğimiz ve israf ettiğimiz gıdalarımızı 
korumak için öncelikle planlı, listeli alışveriş yapmamız, 
ihtiyacımız kadar satın almamız, tüketebileceğimiz kadar 
hazırlamamız, doğru koşullarda saklamamız gerektiğini 
unutmayalım.

Bir buzağının doğduktan sonraki ilk 24 saati, genel 
performansları ve yaşamları boyunca sağlıkları üzerinde 
muazzam etkilere sahip olabilir. Buzağı bakımı ve yöneti-
mi ile yetiştirme uygulamaları, sağlıklı, üretken bir hayvan 
yetiştirmenin önemli bir bileşenidir. Kolostrum yönetimi, 
göbek bakımı ve buzağınızın ilk gününün diğer önemli kı-
sımlarına yönelik uygulamalar çok önemlidir. Doğumdan 
hemen sonraki perinatal dönemde buzağılar % 66 ölüm 
riski taşımaktadır. Kısaca yetişkin bir hayvanın verim per-
formansı üzerinde, buzağı evresindeki bakım ve beslen-
mesi doğrudan etki etmektedir.

Doğum sonrası dönemde aşağıda yer alan yetiştirme 
ilkeleri buzağı bakım ve beslemesinin temelini oluşturur.

Doğum gerçekleşir gerçekleşmez yavrunun nefes alıp 
almadığı kontrol edilmelidir. Ağız ve burnundaki müköz 
(sümüksü) kalıntı temizlenmelidir.

Göbek kordonu dipten kopmamış ise karnına en 
yakın kısımdan başlayarak kordon aşağıya doğru sıvaz-
lanmalı ve içindeki sıvı boşaltılıp antiseptik uygulayarak 
bağlanmalıdır.

Normal bir buzağı doğumundan yarım saat son-
ra ayağa kalkar ve bir saat içerisinde annesini emmeye 
çalışır. Emmediği şartlarda bile ilk bir saat içerisinde bu-
zağının ağız sütünü (Kolostrum) alması sağlanmalıdır. 
Kolostrum buzağının bağışıklık sistemini geliştirdiği için 
bundan sonraki hayatının olmazsa olmazıdır.

Daha sonra buzağı bireysel buzağı bölmelerine veya 
tamamen kuruduktan sonra açık buzağı  kulübelerine ko-
nur. Buzağı bölme veya kulübeleri temiz olmalı ve buza-
ğının altına bol, temiz ve kuru yataklık konulmalıdır.

Buzağıya doğumu izleyen saatlerde septisemi serumu 
yapılması onu ölümden korumada oldukça etkilidir.

Buzağıya ilk üç gün anasının verdiği kolostrum veya 
bunu takip eden geçiş sütü (kolostrumla normal süt ara-
sında giderek normal süte dönüşen süt) günde 3-4 öğün-
de (her öğünde 1-1,5 litre kadar) verilir. Verilen günlük 
miktar 35 – 38 derece sıcaklıkta ve buzağı doğum ağırlığı-
nın %10’unu geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir

Süt içirme programları buzağının doğum ağırlığına 
göre hazırlanır. Normalde 5-6 haftalık bir sütle besleme 
programı normal gelişim için yeterlidir. 

Buzağı başlangıç yemi doğumdan sonra dördüncü 
günden itibaren verilebilir ve bu tür yemler sindirimi sis-
temi gelişimine katkıda bulunurlar. 

Buzağılara kaba yemler en erken dört haftalıkken ve-
rilmelidir. Kaba yemler işkembe kaslarının gelişmesinde 
önemli rol oynar. Kaba yem olarak en çok kuru yonca kul-
lanılmalıdır. Kaliteli kuru yonca olmadığı zamanlarda kuru 
ot tercih edilmelidir.

Buzağılara saman gibi kötü kaliteli yemler, taze çayır 
ve mera otları ile silajlar en erken 2.5 -3 ay yaşa gelince 
verilmelidir.

Buzağıların temiz ve bol suya doğumun birinci haf-
tasından sonra ulaşmaları sağlanmalı ve kulübeleri buna 
göre düzenlenmelidir.

Ekonomik olması açısından buzağıları erken sütten 
kesme doğru bir uygulamadır. Bu nedenle 5 – 8. haftalar 
arasında buzağılar sütten kesilmelidir. Sütten kesme işle-
mi birdenbire değil kademeli olarak yapılmalıdır.

Buzağı başlangıç yemi 4. aydan itibaren kesilmeli ve 
buzağı büyütme yemine başlanmalıdır.      

BUZAĞI BAKIM BESLENMESİ

İsmet KOCAYİĞİT  /   Veteriner Hekim

GIDANI KORU SOFRANA SAHİP ÇIK

Merve Nur OĞURLU
Gıda Yüksek Mühendisi
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

“Türkiye’nin kalkınması, kırsalın kalkın-
masından geçer” diyen Pakdemirli, “Biliyoruz 
ki kırsalın kalkınması, tarım-gıda sektörünün 
kalkınması demektir. Tarım-gıda sektörünün 
kalkınması da, ekonominin ve bağlı olarak da 
ülkenin kalkınması demektir. Dolayısıyla tarı-
mın, gıdanın, suyun ve ormanın olduğu Ba-
kanlığımızda ortak buluşma noktamızda ‘kır-
sal’ vardır” dedi.

Bakan Pakdemirli, Bakanlık olarak, kırsal 
kalkınmanın etkinliği ve sürdürülebilirliği için 
birçok milli program geliştirdiklerini ve başta 
IPARD olmak üzere uluslararası programlarla 
işbirliği içerisinde nice başarılı projelere imza 
attıklarını vurguladı.

“DESTEKLERLE KIRSALDA 350 BİN YENİ İS-
TİHDAM OLUŞTURDUK”

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25’inin 
kırsalda yaşadığını dile getiren Pakdemirli, kır-
salda üretimi artıran, katma değer sağlayan 
ve istihdamı artırmayı hedefleyen çok sayıda 
desteği ve teşvik programını hayata geçirdik-
lerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu kapsamda Genç Çiftçi, Kırsal Kalkın-
mada Uzman Eller, ORKÖY ve IPARD hibeleri 
dâhil, bugüne kadar toplam 480 bin projeye, 
reel rakamlarla 27 Milyar Lira hibe desteği 
ödedik. Bu destekler sayesinde, kırsalda reel 
olarak yaklaşık 50 Milyar Liralık yatırım yapıldı, 
350 bin yeni istihdam oluşturuldu.

Ekonomik yatırımların süresini 2025 yılına 
kadar uzattık. 1 Mart itibariyle modern sula-
ma sistemlerine % 50 hibeli proje kabullerine 
başladık. IPARD kırsal kalkınma destekleri ve 
ORKÖY kredileri de devam ediyor. IPARD-II 10. 
Çağrı ilanımızın başvuru sürelerini hayvancılık 
yatırımında 2 Nisan’a, gıda işleme tedbirini ise 
9 Nisan’a kadar uzattık.

2022’ye kadar manda, damızlık küçükbaş 
yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi 
yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatı-
rımlarına, konusuna göre %50 ile %100 ora-
nında hibe sağlayacağız.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesini 
ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

“TÜRKİYE’DE 688 ÜRÜNÜN COĞRAFİ İŞA-
RETİ TESCİL EDİLDİ”

Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınmaya 
önemli bir katkı sağlayan, Tarıma Dayalı İh-
tisas Organize Sanayi Bölgesi Proje sayısını 
23’ten, 48’e çıkardıklarını söyledi.

Kırsal kalkınmada, markalaşmaya ve coğ-
rafi işaretli ürünlere büyük önem verdiklerini 
belirten Pakdemirli, “Son 19 yılda; Türkiye’de 
688 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Şu 
anda da 701 ürünümüz tescil aşamasında bu-
lunuyor” dedi.

“DİTAP, TÜRKİYE TARIMINI ÇOK DAHA İYİ 
NOKTALARA GETİRECEK”

Üretici ve tüketiciyi buluşturdukları Dijital 
Tarım Pazarında (DİTAP) yaklaşık 200 bin alı-
cı ve satıcının kayıt olduğunu ve 170 Milyon 
TL’lik işlem hacmine ulaşıldığını ifade eden 
Pakdemirli, DİTAP’ın dijitalleşen dünyanın ge-
leceğinde Türkiye tarımını çok daha iyi nokta-
lara getireceğini, daha büyük fırsatlar ve daha 
büyük pazarlar sağlayacağını söyledi.

Bakanlık bünyesinde kurulan Ulusal Kırsal 
Kalkınma Ağı’nın önemli olduğunu, bu yapı ile 
kırsal nüfusun kendi birikim ve kaynaklarının 
farkına varması ve bunları harekete geçirme-
sini hedeflediklerini belirten Pakdemirli, “Bu ağ 
ile küçük işletmeler ve çiftçiler için ortak baş-
vuru modelleri geliştirilmesine yönelik proje-
mizi hayata geçirdik” dedi.

“LEADER YAKLAŞIMINA TOPLAM 24,4 MİL-
YON AVRO BÜTÇE AYRILDI”

Bakan Pakdemirli, bunun yanında, yerel 
paydaşların kendi bölgelerinde kırsal alanlar 
için sürdürülebilir kalkınma stratejileri hazır-
lamaları ve uygulamalarını teşvik etmek ama-
cıyla geliştirilen LEADER Yaklaşımına toplam 
24 Milyon 400 Bin Avro bütçe ayrıldığını ifade 
etti.

LEADER tedbiri kapsamında; üretim kapa-
sitesini ve istihdamı artırmak, kırsal alanların 

yaşam kalitesini artırmak ve kırsal nüfusu kır-
sal alanda tutabilmeyi hedeflediklerini belirten 
Pakdemirli, şunları kaydetti:

“LEADER tedbiriyle, yerelin ihtiyaçlarının 
yerel yönetimler tarafından karşılanması ile 
tüm tarafların katılım sağlaması teşvik edil-
mektedir. Projenin ikinci aşama illerinden Ba-
lıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, 
Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, 
Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat’tan oluşan 15 
ilimizde  ‘Yeni Yerel Eyleme Gruplarına yöne-
lik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme 
ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin hazırlanması 
amacıyla, uzmanlarımız saha çalışmalarını ye-
rel temsilcilerle beraber sürdürmektedir. Daha 
önce 12 ilimizde olduğu gibi;15 ilimizde yeni 
Yerel Eylem Gruplarını kurmayı, Yerel Kalkın-
ma stratejilerini hazırlatmayı, Kadınlarımızı 
ve gençlerimizi kırsal alanda daha etkin hale 
getirmeyi ve yerel kalkınmada rol almalarını 
sağlayarak girişimcilik ruhunu ve kırsaldaki 
dinamikleri sürdürülebilir üretime yönlendir-
meyi sağlıyor ve hedefliyoruz.”

Bakan Pakdemirli, LEADER tedbirinin 
içinde bulunulan pandemi koşullarında 
Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine des-
tek vereceğini, kırsalın harekete geçmesiyle 
ortak çalışma ile birlikte proje üreterek önemli 
katma değer sağlayacağını da söyledi.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam KIRSALDA 480 BİN PROJEYE 27 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ ÖDEDİK

Su, canlı yaşamının vazgeçilmezlerindendir. Su olmadan 
yaşam olmaz. Evrende dünya benzeri gezegen arayışında bile 
aranan temel madde sudur. Su var mı yok mu? Bütün sorun 
bu! Dünyamızın büyük bölümü sudan oluşsa da bu büyük oran 
tuzlu su, deniz olduğundan (ki denizler, okyanuslar başka yön-
lerden yaşamı destekler), tatlı su kaynakları çok sınırlıdır. Tatlı su 
kaynaklarının önemli bir bölümünün yer altında bulunduğu da 
unutulmamalıdır. Dolayısıyla, bir ülkenin, coğrafyanın su zengi-
ni ya da su yoksulu biçiminde belirlenmesi, söz konusu bilgiyle 
birlikte değerlendirilmelidir. Kaldı ki su akıp gidiyorsa, değerlen-
dirilemiyorsa da zengin-yoksul belirlemesi yine anlamsızlaşır ya 
da fazla anlam ifade etmez. (Konunun, burada girmemiz gerek-
meyen strateji, nüfus artışı ve maliyet boyutunu da belleğimiz-
de tutmalıyız). “Hayat için en temel unsurlardan birisi olan su, 
dünya yüzeyinin yüzde 71’ini kaplamakla beraber bu miktarın 
sadece yüzde 2,5’i içilebilir niteliktedir. Su tüketimi çok hızlı bir 
şekilde artarken dünyada çevre kirliliği ve sanayileşmeden do-
layı temiz su kaynakları hızla azalmaktadır. Kişi başına düşen su 
miktarı 1950 yılında 16 bin 800 m3 iken, dünya nüfusunun yak-
laşık 8 milyarı bulmasının beklendiği 2025 yılında ise kişi başına 
su miktarı yaklaşık 4 bin 800 m3e düşeceği tahmin edilmektedir. 
Su tüketimi ise 2025 yılında tarımda yüzde 17, sanayide yüzde 
20 ve evsel tüketimde yüzde 70 daha artacaktır” (On Birinci Kal-
kınma Planı 2019-2023 “Tarımda Toprak ve Suyun Sürdürülebilir 
Kullanımı”, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Kalkınma Ba-
kanlığı Yay., 2018, s. 4).

Yine yaşamın bir diğer vazgeçilmezi olan tarımın ana gerek-
sinimi sudur. Tarımın, genel anlamda ise doğanın su ile ilişkisi bir 
döngüyle ilgilidir. O döngüdür ki yapılabilecek milim müdahale 
neredeyse onarılmaz yıkımlara yol açar. Duyarlı dengedir sözü-
nü ettiğimiz. Buna felsefe demek de yanlış olmaz. Hayvanıyla, 
bitkisiyle, börtüsü böceğiyle derin bir bilgidir, insandan bakarsak 
bilgi sevgisidir. Kâr hırsına, açgözlülüğe, aymazlığa gelmez. (Er-
demli insan ne için yaşar ki? Yaşamı anlamlı kılan nedir?)  

Peki, dokunulmaması gereken doğal dengeyi neler boz-
maktadır? Gezegene yıkım getiren müdahaleler dizisinin so-
rumluluk sıralamasında ilk sırayı, ağır sanayi ülkeleri diye bilinen 
ülkelerin kural tanımaz ve aymazca uygulamaları almaktadır. 
Sanayileşmiş devletlerin atmosferimize uzattıkları fabrika baca-
larından salınan zararlı gazlar, kanser başta olmak üzere birçok 
hastalığa neden olduğu gibi, Dünya’yı çepeçevre saran bir sera 
etkisi yarattı. Bu olay, sera gazı salınımı (emisyonu) biçiminde 
kavramlaştırıldı. Bir anlamda şu demek: Atmosfer ile dış uzay 
arasındaki olumlu, koruyucu alışveriş büyük ölçüde kesildi. Belli 
bir ısıda yaşamını sürdürmesi gereken Dünya’da küresel orta-
lama sıcaklık arttı. Bu insanlığı hançerlemekten farksızdı; çok 
geçmedi, zincirleme tepkiler (reaksiyonlar) art arda gelmeye 
başladı. Buzullar eriyor, tükeniyor, büyük kütleler halinde kopup 
denize iniyor. Bu erime yakın gelecekte denizleri, okyanusları 
en az 1 metre yükseltecek (Galip Akın, “Yüzyılımızın Temel So-
runlarından Biri: Buzulların Erimesi”, Antropoloji, 2013). Bu ısın-
mayla birlikte artık yumuşak ısı geçişleri kalmadığından, yağış, 
yağmur, kar neredeyse yok. Yağdığında da kuru toprak üzerinde 

seller, kısa süreli ama şiddetli yağış yaşanıyor. Bu ısınma kuraklık, 
deyim yerindeyse kavrulmak demek, yağışsızlık demek. Geniş 
çaplı önlemler alınmazsa bu olumsuz gidişin düzeleceği, duru-
mun geçici olduğu sanılmasın. Yük çok ağırdır; açlıktır, sosyal 
patlamalardır… Olayın hafifsenecek, küçültülecek, önemsizleş-
tirilecek yanı yoktur. Bugünkü sapma çok önemli bir sorundur. 
Kuraklık tarımsal üretimi düşürür, gıda fiyatlarını yükseltir. Dün-
ya ölçeğinde 1 milyarın üzerindeki aç insan sayısını daha da ço-
ğaltır. İnsanlık krizidir söz konusu olan. 

Bu nedenle, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi’ne (UNFCCC) üye olan ülkeler, sanayi öncesi dö-
nemlerinden bu yana devam etmekte olan küresel ortalama 
sıcaklık artışını 2 °C’nin altına düşürmeyi benimsediler. Ayrıca 
Kyoto Sözleşmesi’ni birçok devlet imzalamakla birlikte, imzala-
mayan devlet ve imzaladığı halde uygulamaktan kaçınan dev-
letler vardır. Sözleşmeyi başta sanayileşmiş, dolayısıyla atmos-
feri en çok kirleten, bozan devletler olmak üzere tüm devletler 
imzalamalı ve sözleşme maddelerini kesinlikle uygulamalıdır. 
Konuyla ilgili başka birçok sözleşme metni belirlenmiş, karar-
lar alınmış bulunmasına karşın, bir türlü gereken ölçüde uy-
gulanmamıştır. Oysa enerji kaynakları (fosil yakıtlar) denetimli 
kullanılmalı, sınırlamalar getirilmelidir. Tarımsal alanların yapı-
laşması, azalması ve ormanların aşındırılması engellenmelidir. 
Her tür atık, özellikle de nükleer ve doğada çözülmesi güç atık 
denetim altına alınmalıdır. Denizlerin, okyanusların, ırmakların, 
göllerin kirletilmesinin önüne geçilmelidir. İçme suyu havzala-
rının ortadan kalkmasına, kirletilmesine meydan verilmemelidir. 
Bireysel benzin tüketimini sınırlayarak, toplu taşımaya, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde önem verilmelidir. Yağış sağlanması 
amacıyla bilimsel yöntemler değerlendirilmeli, örneğin “yağmur 
bombası” yöntemi kullanılmalıdır. Deniz suyunun arıtılıp dönüş-
türülmesi de hiç yabana atılmaması gereken bir yöntemdir. Bu 
önlemler ülkelerin devlet bütçelerine oranla büyük maliyetler 
gerektirmez, silahlanma, askeri harcamalar daha fazla harcama 
konusu olabilmektedir. Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler bazı 
önlemlerde anlaştı ve geleceğe dönük sera gazı salınım oran-
larını düşürmek yönünde hedefler belirledilerse de 2020 için 
belirlenen hedeflere bile ulaşılıp ulaşılmadığı tartışmalıdır. Fosil 
yakıtlar alanındaki dünya tekellerinin ve oligopolünün kâr ama-
cı, sorunun çözümü önündeki başlıca engellerdendir. Tüm dev-
letler eş zamanlı hareket etmezse başarı olanağı zayıflar. Çünkü 
sorun küreseldir, uluslararasıdır.       

Türkiye’de hiçbir noktada, “yüzey sulama” diye anılan yön-
temler uygulanmamalı, Türkiye tarımının gündeminden tü-
müyle çıkarılmalıdır. Suyun yarısının yararsız biçimde akıp gittiği 
bu uygulama kolaycılıktan kaynaklanmakta ve büyük su savur-
ganlığına neden olmaktadır. İdeal olan ve uygulanması gereken 
yöntemler, uzman çevrelerde yaygın olarak benimsendiği gibi 
“yağmurlama”, “mini spring”, “toprak altı”, özellikle de “damla” su-
lama yöntemidir. 

Birinci Kalkınma Planı 2019-2023 ilgili Özel İhtisas Komisyo-
nu Raporu’nda önemli bilimsel bilgiler vurgulanmıştır: “Sulanan 
alanlarda drenaj, toprak ve su kaynaklarının korunması açısın-

dan büyük önem taşımaktadır. Sulama kültürünün gelişmedi-
ği ve doğal drenajın bulunmadığı sulama şebekelerinde aşırı 
sulama suyu kullanımları taban suyu seviyesinin yükselmesi 
ve tuzlanma ile birlikte tarım topraklarını tehdit etmektedir. (...) 
Sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında hâlâ geleneksel 
yüzey sulama yöntemlerinin uygulandığı görülmektedir. Salma, 
tava ve karık sulama yöntemleri ile sulanan alanlarda yaşanan 
çok düşük su uygulama randımanları nedeniyle su kaynakları 
etkin kullanılamamakta ve çevresel problemlerin ortaya çık-
masına neden olmaktadır. Yüzey sulama yöntemlerinin seçimi, 
sulama şebekesinin altyapı yetersizliği, çiftçi alışkanlıklarının 
değişmesinde eğitim ve yayım faaliyetlerinin tek başına yeterli 
olmaması, ekonomik nedenler veya su kullanıcılarının tarımsal 
uygulamalarda tercihini geleneksel yöntemlerden yana kullan-
masından kaynaklanmaktadır. Desteklere ve yayım çalışmaları-
na rağmen damla sulama yapılırken bile toprakta göllendirme 
yapılmakta, fertigasyon gibi suyun ve gübrenin birlikte kullanı-
labildiği yöntemlerden yeterince yararlanılmamaktadır. (…) Gü-
nümüz koşullarında, gerekli teknik, ekonomik ve sosyal koşul-
ların karşılanması durumunda basınçlı sulama sistemlerinin ve 
sulama yöntemlerinin, suyun en etkin bir şekilde kullanılmasına 
olanak veren, uzun vadede ölçülebilen ya da ölçülemeyen en 
yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayan uygulamalar ol-
duğu görülmektedir. Özellikle suyun tarla başına getirilmesinin 
pompaj üniteleriyle sağlandığı sulama sistemlerinin borulu su-
lama sistemlerine dönüştürülmesi, basınçlı sulama yöntemle-
riyle sulamanın sağlanması ve su ölçüm tesislerinin kurulması 
en öncelikli konulardan birisi olmalıdır” (Tarımda Toprak ve Su-
yun Sürdürülebilir Kullanımı, s. 23, 24). Anlaşıldığı gibi sorun-
lar ve çözüm yolları devletimiz belgelerinde de kayıtlanmakta 
ve yer almaktadır. Açıktır ki su yönetimi, toprak kullanımına da 
bağlıdır. İki unsurun yönetimi birliktedir. Sektörler için etkili güç 
olan su ve toprak kaynaklarının, çevreyle uyumlu ve bütünleş-
miş yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın temellerindendir. So-
run evrensel bir sorundur. Su tükenirse sulamadan da yaşam-
dan da tasarruf edilecek sudan da söz edilemez. Uzaydan da 
ne güzel görünür mavi Dünyamız. Soluksuzca döner durur…  
Yurdumuzdur gezegenimiz. Ne var ki asıl korumazsak, bilinçle 
davranmazsak soluksuz kalacak Dünyamız. O soluksuz kalırsa, 
biz n’oluruz?..

Kaynak:www.turktarim.gov.tr

SU VE KURAKLIK
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Malzemesi :•2 bağ pancar

3-4 adet orta boy soğan

1 fincan sıvı yağ

1 su bardağı pirinç

Tuz

Karabiber

Yapılışı: 

Pancarlar temizlenip yıkanır. Ardın-
dan ince ince kıyılıp, kaynamış suyun 
içerisine önce rengi kararmaması için 
tuz ilave edilir. Yıkanmış ve kıyılmış pan-
car kaynayan suya atılır.

Bir taşım kaynadıktan sonra pirinç 
ilave edilir. Pancar ve pirinç birlikte yu-
muşayıncaya kadar kaynatılır. Ardından 
ocaktan alınarak, süzgeç yardımı ile sü-
zülür. Süzülen pancar diblesi soğumaya 
bırakılır.

Diğer taraftan sıvı yağ tencere ko-
nulup, ince doğranmış soğanlar pem-
beleşinceye kadar kavrulur. Suyu iyice 
süzülmüş pancarlar ilave edilir. Tuz ve 
karabiber eklenir, karıştırılarak pişirilir ve 
servis edilir.

Afiyet olsun!

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Solunum sistemini rahatlatarak, bronşite iyi gelir.

 - Anti- bakteriyel özelliğinden ötürü bakterilere karşı vücu-
du savunur.

 - Yaprakları kaynatılarak, gargara yapılması halinde boğaz 
ağrısına iyi gelir.

 - Ateşi düşürür.

 - Grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı korur.

 - Bağışıklık sistemini güçlendirir.

 - Sindirimi düzenler.

 - Anne sütünü arttırır.

 - Eklem rahatsızlıklarına karşı iyi gelir.

 - Kan basıncını düzenlemeye yardımcıdır.

 - İdrar söktürücüdür. 

 - Karaciğeri korumaya yardımcıdır.

 - Kolesterolü dengeler.

 - Hararetin giderilmesini sağlar.

Nasrettin Hoca 
yolda yürürken, 
biri ensesine öyle 
bir vurmuş ki, ner-
deyse yere düşe-
cekmiş, hiddetle 
dönüp bakmış; 
karşısında tanıma-

dığı genç bir adam. Nasrettin Hoca sormuş:

- “Ne cüretle vuruyorsun!..”

- “Özür dilerim hocam, sizi birine benzettim, küçük bir 
hata yaptım, ama siz pireyi deve yaptınız.

- “Yürü o zaman, kadıya gidiyoruz!”

Gitmişler kadıya, ikisini de dinleyen kadı efendi, Nasret-
tin Hoca’ya vuran gencin akrabasıymış. Kadı efendi, Nas-
rettin Hoca’yı yumuşatıp, akrabasını kurtarmaya çalışmış:

- “Hoca, hislerini anlıyorum. Bu durumda herkes aynı 

şeyi hissederdi. Şimdi bu genç adam kendine bir tokat 
atsa, kabul eder misin?”

Nasrettin Hoca ısrar etmiş:

- “Olmaz, mahkeme yapılsın.”

Kadı efendi, bunun üzerine akrabası olan genç adama 
dönüp kararını vermiş:

- “Ceza olarak Nasrettin Hoca’ya 5 kuruş ödeyeceksin, 
hemen gidip getir!..”

Nasrettin Hoca, para almaya giden genç adamın dön-
mesini beklemiş. Bir saat geçmiş, iki saat geçmiş, ama 
genç adam ortalıkta gözükmüyormuş.

Mahkeme kapısının kapanma saatine kadar bekleyen 
Nasrettin Hoca, kadı efendinin ensesine okkalı bir tokat 
indirdikten sonra demiş ki:

- “Kusura bakma kadı efendi, daha fazla bekleyeme-
mem, gelirse söyle ona; 5 kuruşu sana versin!..”

PANCAR DİBLESİ PEKMEZ TATLISI YAĞLAŞI

& Bitkiler

Sağlık

SUMAK

biraz da 

gülelim...

4 Pancar 
Diblesi

4 Pekmez Tatlısı 
Yağlaşı

- Beş Kuruş -

-Kısacık ve Çok Uzun Bir Hikaye-
Kıssadan hisse bu ya; Eşek ve Öküz şöyle konuşuyorlardı. 

Öküz “Eşek kardeş, en iyisi sensin. Bak bana yazın da kışın da 

rahat yok. Yine sabah olacak ve çifte koşacaklar. Sen ise oh 

akşama kadar rahatça gezersin”

Eşek bu sözleri işitince öküze uyanıkça bir nasihat vererek 

dedi ki “Bu hep senin ahmaklığından oluyor. Bak sen sabah 

olunca hasta numarası yap ve akşamdan sahibimizin verdiği 

yemleri yeme. O da sabah olunca seni böyle görürü ve çifte 

koşmaktan vazgeçer. Sende hiç değilse birkaç gün olsun 

dinlenirsin” dedi.

Eşeğin bu sözleri öküzün bir hayli hoşuna gitmişti. Akşam 

olunca kendisine verilen yemi yemedi. Aç karnına sabaha kadar 

yattı. Eşek de açgözlülükle öküzün önündeki yemleri bile yedi. 

Ancak bu konuşmaları çitlik sahibi işitmiş ve tebessüm ederek 

ahırdan çıkmıştı.

Sabah olunca adam ahıra girdi ve gördü ki öküz bir şey 

yememiş. Ayağa kalkması için tekme vurdu ise de öküz 

kalkmamıştı ve hastalanmıştı.

Adam dedi ki madem öyle bu sefer onun yerine eşeği tarlaya 

götürelim dedi ve eşeği alarak tarlaya götürdü.

Eşekle birlikte akşama kadar çift sürdü. Eşeğin emdiği süt 

adeta burnundan gelmişti. Akşam olup döndüğü vakit öküz 

rahat rahat geviş getiriyordu. Kendi kendine hakikaten bu iyi bir 

numara diyordu.

Eşek baktı olmayacak ve bu işin çekilecek gibi değil bu sefer 

öküze başka bir akıl vererek kurtulmak istedi ve ona dedi ki;

Öküz kardeş bak sen böyle yatarsan sahibimiz seni satar. 

Bugün köylüler tarlada beni görünce sordular. Sahibimiz 

köylülere dedi ki o öküz zaten tembel biri. Şimdi ise hasta olmuş.

Adam olmadı yarın onu kasaba vereceğim, dedi. Eğer sen 

yarın da böyle hasta olmaya devam edersen kendini bıçağın 

altında bil. Plan işe yaradı ve sabahleyin tarlaya gitmekten 

kurtuldu.

Lakin bu konuşmaları çiftlik sahibi dinliyor dinledikçe kendi 

kendine gülüyor ve keyifleniyordu. Gördün mü ne kadar iyi bir 

şeymiş bu hayvanların konuşmalarını bilmek, diyordu.

Malzemesi: 2 su bardağı pekmez (üzüm)

Aldığı kadar mısır unu, Kaymak 

Yapılışı: 2 su bardağı pekmezi sulandırıp,  içine 

aldığı kadar mısır unu ilave edilir. Muhallebi kıvamı-

na gelene kadar kısık ateşte pişirip üzerine kaymak 

konulup servis edilir.
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Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir 
işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına iliş-
kin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenleyen De-
nizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına 
getirilen genel yasaklar 15 Nisan’da başlıyor.

Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 
Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su 
ürünleri istihsali yasaktır.

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

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

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

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

Bütün karasularımızda 1 Nisan – 31 Ağustos tarihleri 
arasında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile 

palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 – 31 Ağustos 
tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.

Karides, deniz salyangozu ve midye avcılığı için özel 
avcılık izni almış gemiler hariç, 12 metrenin altındaki 
gemilerde vinç, çelik halat, bom direği,  matafora ve bu 
amaçlarla kullanıma yönelik uyarlanmış, modifiye edil-
miş, donanım, alet ve ekipman bulundurulması yasaktır.

Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofila-
ment (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu 
tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kul-
lanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınak-
larında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır.

Sürdürülebilir avcılık, balıkların yaşamlarında en az 
bir kere üremelerine imkân vermekle sağlanır. Stokların 
korunması için balıkçılarımızın Tebliğ ile getirilen düzen-
lemelere uygun avcılık yapmaları önem arz etmektedir.

SU ÜRÜNLERİ GENEL AV YASAKLARI 15 NİSAN DA BAŞLADI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülmekte olan 
“Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Proje-

si” kapsamında ilçelerimizde Organik Tarım yapan üretici-
lerimize organik gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

 Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ;  “Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye 
zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, 
üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifi-
kalı tarımsal üretim biçimidir” dedi.

İlimizde organik tarımın geliştirilmesi amacıyla birçok 
proje uygulandığının altını çizen İl Müdürümüz; “ İl Mü-
dürlüğümüz ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
işbirliğinde 2020 yılında “Organik Havzalarda Organik Üre-
timin Geliştirilmesi Projesi” hayata geçirilmişti. Proje kap-
samında 2020 yılında organik tarım yapan 321 üreticimize 
sertifikasyon desteği verilmiş ayrıca 400 ton organik gübre 
dağıtımı gerçekleştirmiştik.  2021 yılı içinde de yine aynı 
proje kapsamında sertifikasyon desteği verilecek ve toplam 
235 ton katı organik gübre dağıtımı gerçekleştirilecektir. Bu 

kapsamda Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, İkizce, Kumru 
ve Ünye ilçelerimizde proje faydalanıcılarına organik gübre 
dağıtımları tamamlanmış olup, projede yer alan diğer ilçe-
lerdeki üreticilerimizin organik gübreleri de en kısa sürede 
teslim edilecektir” ifadelerini kullanmıştır.

İlimizde organik tarımın her geçen gün geliştiğini belir-
ten İl Müdürümüz “İlimizde 2004 yılında başlayan organik 
tarım faaliyetleri, 2020 yılında 1925 üretici ve 50.609 dekar 
alanda uygulanmaktadır. İlimizde organik üretim alanları-
nın % 92 sini ana ürünümüz fındık oluşturmaktadır.  Fın-
dıktan sonraki en önemli organik ürünümüz coğrafi işaret 
de almış olan Akkuş şeker fasulyesidir ve 1000 dekara yakın 
alanda üretimi organik olarak yapılmaktadır. İlimizde orga-
nik tarımı geliştirmek adına yapılan çalışmalarımız devam 
edecektir. Projenin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum.” diyerek sözlerine son vermiştir.

ORGANİK HAVZALARDA ORGANİK ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 
DEVAM EDİYOR

Bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu 
teşvik eden azot, bitki bünyesindeki önem-
li fizyolojik fonksiyonları, ürün miktarını ve 
ürün kalitesini doğrudan etkileyen bir besin 
maddesidir. Azot fındığın vegetatif geliş-
mesi ile direk ilgilidir; noksanlığında ocağın 
gelişmesi zayıflar, sürgünlerin büyümesi 
gecikir, sürgünler kısa ve ince olup sürgün 
gelişmesi vaktinden önce durur. Yaprak ve 
meyve gözleri az olur, yaprak normalden 
küçük olup sarımsı-yeşil renk alır. Yaprak-
lara elle dokunulduğunda sert bir his verir. 
Azot noksanlığı önce yaşlı yapraklarda sa-
rarma şeklinde kendini gösterir noksanlık 
ilerledikçe diğer yapraklarda sararmaya 
başlar ve vaktinden önce dökülür. Karanfil-
lerin çok azı meyve bağlar. Meyveler fazla 
büyümez, küçük kalır ve dökülürler. Meyve 
zurufları kısa ve kuyruk uçlu olup, açık yeşil 
renklidir. 

Azotlu Gübre Uygulama 
Yöntemi:

Laboratuarda yapılan 
yaprak ve toprak analizleri 
ile verilecek azotlu gübrenin 
miktar ve çeşidi tespit edil-
melidir. Analiz yapılmadan 
belirli bir miktar ve çeşitte 
gübre önermek fındığın ge-
lişmesine ve toprağın yapısı-
na ileriki yıllarda olumsuz etki 

yapacaktır. 

Genellikle Karadeniz bölgesi toprakla-
rının büyük bir çoğunluğu asit karakterde 
olduğu dikkate alınırsa Kalsiyum Amonyum 
Nitrat (CAN) gübresi fındıkta güvenle kulla-
nılabilir. Ama kireç oranının yüksek olduğu 
bazı yörelerde de mutlaka Amonyumsülfat 
(şeker gübre) kullanılmalıdır.

Toprak, iklim özellikleri ve fındığın nor-
mal gelişebilmesi için azota en fazla ihtiyaç 
duyulan devreler dikkate alınarak azotlu 
gübrenin genellikle yılda iki defa verilmesi 
uygundur. Birinci uygulamada o yılın ik-
lim özelliklerine göre fındıklar uyanmadan 
önceki dönemde yani Şubat ayı sonları ile 
Mart ayı başlarında tavsiye edilen azotu 
gübrenin yarısı verilmelidir. Tavsiye edilen 
gübrenin diğer yarısı, ikinci uygulama ola-
rak çiçek gözlerinin teşekkülü devresinde 

yani Mayıs ayı sonları Haziran ayı başların-
da uygulanmalıdır. 

Azotlu gübre ocak dallarının iz düşüm-
lerindeki 30-40 cm. genişlikte halka şek-
lindeki banda muntazam olarak serpilir ve 
çapa ile 5-10 cm. toprak derinliğine karış-
tırılır. Ocak altları otlu ise gübre verilecek 
alan önce çapa ile otlarından temizlenme-
lidir. Azotlu gübrelerin uygulanma yöntemi 
genelde tüm bahçeler için aynı olmasına 
karşılık bahçenin düz veya meyilli olması-
na göre bazı faklılıklar göstermektedir. Düz 
arazilerdeki fındık kökleri dal iz düşümlerin-
de her yöne eşit dağıldığı halde meyilli ara-
zilerdeki fındık kökleri ocakların yanlarında 
en fazla, alt kısımlarında kısmen ve üst kı-
sımlarında ise en az gelişme göstermekte-
dir. Bu nedenle azotlu gübreler fındık kök-
lerinin dağılma ve gelişme durumu dikkate 
alınarak oluşturulacak olan halka şeklindeki 
banda verilmelidir. 

•Azotlu gübrenin birinci uygulaması ( 
gübrenin yarısı); 

•Sürgün büyümesi başlamadan önce 
(a),

•Tomurcuklar uyanmadan önce (a) 
yada  uyanırken (b),  Zaman olarak Şubat 
ayı sonu-Mart ayında yapılmalıdır.  

•Azotlu gübrenin 1. uygulaması sırasın-

da sürgünler ne kadar büyümüşse gübrele-
mede o kadar geç kalınmıştır

•Azotlu gübrenin birinci uygulaması to-
murcuk ve sürgünlerin (a) ve (b) resimlerin-
de görüldüğü zamanlarda yapılması gere-
kirken (c), (d) ve (e)  resimlerinde görüldüğü 
gibi sürgünlerin büyüdüğü ve yapraklan-
manın devam ettiği zamanda yapılıyorsa 
gübre uygulamasında çok geç kalınmıştır. 
Bu uygulamadan istenilen fayda sağlana-
maz.

Fındıkta Gübre dal ucu iz düşüm noktası 
göre verilir.

İz düşüm uzunluğu, dalların diklik de-
recesine, uzunluğuna ve meyilli arazilerde 
ocağın üst tarafında, yan tarafında yada alt 
tarafında büyüme durumuna göre değiş-
mektedir. Dik dalların iz düşüm uzunluğu 
küçük, yatık dalların iz düşüm uzunluğu 
büyük olur. Uzun dalların  iz düşüm uzun-
luğu uzun, kısa dalların iz düşüm uzunluğu 
küçük olur. Meyilde ocağın üst tarafındaki 
dalların iz düşüm uzunluğu küçük, yan ve 
alt  tarafındaki dalların iz düşüm uzunluğu 
büyük olur. Ocağın bir tarafındaki dalın iz 
düşüm uzunluğu 2 m olurken aynı ocağın 
diğer tarafındaki dalın  iz düşüm uzunluğu 
1 m yada 1,5 m olabilmektedir.

AZOTLU GÜBRE UYGULAMASINI İHMAL ETMEYELİM!


