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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, 1. Tür-
kiye Çiftçi Zirvesi’ne katıldı. Bakan Pakdemirli burada yaptığı 
konuşmada, küresel salgın sürecinde tarım ve hayvancılıkta 
üretimin ve faaliyetlerin aksamaması için yaptıkları çalış-
maları anlattı. ABD, AB, Çin ve çok sayıda ülkede insanların 
rafları boşalttığını, lojistik zincirinin sıkıntıya girdiğini aktaran 
Pakdemirli, Türkiye’nin, aldığı tedbirler sayesinde hiçbir sı-
kıntı yaşamadığını ifade etti.

Pakdemirli, Türkiye’nin hem tedarik zinciri hem üretimin 
aksamaması için tedbirlerini ilk vaka görülmeden çok önce 
aldığını belirterek, salgında çiftçilere adeta diplomatik pasa-
port verdiklerini, onların, sokağa çıkma yasaklarında istedik-
leri gibi dolaştığını, ekimini, hasadını ve üretimini yaptığını 
bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli bir 
şekilde aldıkları tedbirler ve sağladıkları ayrıcalıklar sa-
yesinde 2020’nin tarımda çok iyi geçtiğini vurgulayan 
Pakdemirli, “Tarımsal hasılada 2020’yi Türkiye’nin büyü-
mesinin çok ötesinde bir büyümeyle kapattık.” dedi.

Pakdemirli, dış ticaret ve mevsimlik işçiler için tedbir-
ler aldıklarını, destekleri erken ödediklerini, ekstra destek 
verdiklerini, ekilmeyen arazi kalmaması için Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ile çalışmalar yaptıklarını anlattı.

“TÜRKİYE, GIDA GÜVENLİĞİNDE BİR EKSİKLİK YA-
ŞAMAYACAK”

Bekir Pakdemirli, kuraklık problemine ilişkin bir soru 
üzerine, geçen yıl istenilen yağışlar görülmese de ta-
rımsal kuraklığa izin vermediklerini belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bunun sebebi, depolama sistemlerimizin olması. 
(Yağışlarda) Bu yıl ise geçen yıla göre yüzde 25 daha 
gerileme var. İster istemez sulanmayan alanlarda, veje-
tasyonda ciddi bir problem yaşadık. Bununla ilgili Tür-
kiye belli bir miktarda etkilendi. Tabii bununla alakalı 
ne yaptık? Kuraklıktan etkilenen çiftçilerimize bir des-
tek verilmesi gerekiyordu. Dekarda 151 liraya varan bir 
destek Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Şu an 
kayıp, bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir kayıp de-
ğil. Türkiye’nin üretimi, TMO ve piyasanın stokları, almış 
olduğumuz dış ticaret tedbirleriyle beraber Türkiye her-
hangi bir konuda, gıda güvenliğinde bir eksiklik yaşama-
yacak. Ama bu kuraklığı da sürekli olarak yaşayabiliriz.”

“TÜRKİYE, DÜN OLDUĞU GİBİ 
BUGÜN DE, YARIN DA BİR PROBLEM 

YAŞAMAYACAKTIR”

Ülkemizin en fazla fındık yetiştiren ili olan Ordu’nun 
Perşembe ilçesinde İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, Türki-
ye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan SOY-
DAN ve Perşembe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin 
DEREBAŞI’nın katılımıyla çay hasadı başladı.

Perşembe ilçemizde başlayan çay hasadına katılan İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ burada yaptığı açıklamada; 
“Ordu denince akla ilk olarak fındık gelmektedir. Ancak 
kentte fındığın yanında gelir getirici farklı ürünlerin de tarı-
mı yapılmaktadır. Bunların arasında üretimi 1960’lı yıllarda 
başlayan çay da bulunmaktadır. 1960’lı yıllarda oldukça ge-
niş alanlarda yetiştiriciliği yapılıyorken ilimizdeki çay fab-
rikasının kapanması ve diğer bazı nedenlerden dolayı çay 
yetiştiriciliği yapılan alanlar 1990’lı yıllarda azalmıştır.

PERŞEMBE’DE ÇAY HASADI 
BAŞLADI

2021 YILININ İLK 6 AYI 
DEĞERLENDİRİLDİ

İlimizin ana ürünü olan fındığın yanında ürün desenimizi 
zenginleştirmek amacıyla İl Müdürlüğümüzün Deneme 
Tarlasında 2020 yılında enginar fidelerimizi toprakla 
buluşturmuştuk. Verim çağına ulaşan enginarların hasadı İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın katımı ile gerçekleştirildi.

Burada bir açıklama yapan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilimiz ürün 
desenini artırmak amacıyla birçok çalışma yürütmekteyiz. 
Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de 2020 yılında fidelerini 
toprakla buluşturduğumuz enginar yetiştiriciliğidir. Enginarın 
Türkiye’de de en çok yetiştirildiği bölge Marmara ve Ege 
bölgesidir. Ege bölgesinde yüksek sıcaklık nedeniyle Mayıs 
ayı itibariyle taze enginar sezonu bitmektedir. Yaz aylarında 
bölgemizin iklim özellikleri ve ekolojisi ile taze enginar 
üretiminde avantajlı olduğu görülmektedir. İlk yıl bakım 
işlemlerini yaptığımız enginar fidelerimiz büyüdü ve artık 
ürün vermeye başladı. İlk hasadını 25 Nisan’da yaptığımız 

enginarlarda 25 Mayıs’ta ikinci hasadını gerçekleştirdik. 
Temmuz ayının ilk haftasına kadar hasadın devam edeceğini 
düşünüyoruz.

Enginarın insan sağlığına birçok faydasının bulunduğuna 
değinen İl Müdürümüz; Enginarın içeriğinde yüksek oranda 
protein bulunmaktadır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan 
enginar toksik maddelerin vücuttan atılmasını, karaciğerin 
sağlıklı çalışmasını sağlar. Faydalarından birkaçını sıraladığım 
enginar bitkisinin ilimiz iklim yapısına uygun olduğunu ve 
Karadeniz sahil kesiminde Mayıs ayında fide dikimi yapılarak 
ertesi yıl Nisan ayında başlayan hasat ile son turfanda 
taze enginar yetiştirilebileceğini yapmış olduğumuz bu 
demonstrasyon çalışması ile görmüş olduk. Yaz sıcağında 
yetiştiriciliği zor olan enginar için Karadeniz bölgesi bir 
alternatif olabilir. Önümüzdeki yıllarda arazi yapısı uygun 
çiftçilerimizde enginar yetiştiriciliğini teşvik edecek projeler 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Dekara yaklaşık 1000 adet bitki dikilebileceğini belirten İl 
Müdürümüz; her enginar ocağından genelde 3 sürgün ve her 
bir sürgünden de 3’er olmak üzere toplam 9 adet enginar başı 
hasat edilerek dekardan 9.000 adet enginar alınabileceğini, 
böylece önemli bir gelir elde edilebileceğini belirterek 
sözlerini noktaladı.

ENGİNAR ORDU’YU SEVDİ

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın başkanlığında İl Müdür 
Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz ve İlçe Müdürlerimizin 
katılımıyla 2021 yılının ilk 6 ayının değerlendirildiği toplantı 
gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “Pandemi döneminde Bakanlık olarak çok önemli 
görevler üstlendik. Bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili tüm 
faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettirdik. Atıl tarım arazile-
rini üretime kazandırdık. Tarım camiası olarak üzerimize 
düşen görevler layıkıyla yerine getirdik” dedi.

İl Müdürlüğü olarak İlçe Müdürlüklerimizle birlikte 
önemli çalışmaların hayata geçirildiğini belirten İl Müdürü-
müz; “Bakanlık olarak çalışma alanımız çok geniş ve sorum-
luluklarımız çok fazla. 

ORDU TARIMINA BÜYÜK DESTEK
Valiliğimiz himayesinde İl Tarım ve Orman Müdür-

lüğümüzce hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) desteklenecek 
olan 5 tarım projesi için protokol imza töreni düzenlendi. 
Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, 
Valimiz Sayın Tuncay Sonel, DOKAP Başkanı Sayın Hakan 
Gültekin, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Kemal 
Yılmaz ve DOKAP yetkilileri katıldı.

İmzalanan protokolle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müz tarafından hazırlanan ve toplam proje bedeli yaklaşık 
8 Milyon TL olan “Ordu ili Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşit-
lendirilmesi Projesi 2”, “Balda Kalitenin Arttırılması ve Marka 

Değerin Oluşturulması Projesi”, “Yumurta Tavukçuluğunda 
Organik Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi”, “DOKAP Böl-
gesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu Projesi” ve “Koyun-
culuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi”, DOKAP tarafından 
desteklenecek.

2021 ve 2022 yıllarında uygulanacak 5 tarım projesinin 
protokol imza töreninde bir konuşma yapan Valimiz Sayın 
Tuncay Sonel; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazır-
lanan projelerin toplam maliyetinin yaklaşık 8 Milyon TL 
olduğunu belirterek, projelerin Ordu’muza hayırlı olmasını 
diledi.
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 
Ankara’da düzenlenen Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü 
kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Bakan Pakdemirli programda yaptığı konuşmada 
tüm dünyayı etkileyen pandemi süreciyle birlikte doğa-
ya ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemin giderek arttı-
ğını ifade ederek “Deyim yerindeyse, insanların yüzünü 
doğaya çevirdiği bir dönemden geçmekteyiz. Bizler de, 
biyolojik çeşitliliğe yönelik farkındalık oluşturmak, bu 
alanda yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak 
ve tamamladığımız Nuh’un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik 
Veri Tabanı’nı sizlere tanıtmak amacıyla bir aradayız” 
diye konuştu.

DÜNYA EKONOMİSİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 
40’ININ ANA KAYNAĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

İnsanoğlunun, sağlığını ve zenginliğini biyolojik 
çeşitliliğe borçlu olduğunun altını çizen Pakdemirli şöy-
le devam etti:

“Bugün, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 
40’ının ana kaynağı olan biyolojik çeşitlilik, tarımdan 
gıdaya, sağlıktan turizme, sanayiden enerjiye kadar on-
larca sektörün en önemli hammaddesidir. Ancak; son 
yüzyılda, odağında insan olan, nüfus artışı, sanayileşme, 
plansız kentleşme, çevre kirliliği ve iklim değişikliği ne-
deniyle, doğal yaşam her geçen gün zarara uğramakta, 
tahrip olmakta ve korunmaya muhtaç hale gelmekte-
dir”

Yeryüzünde, bugüne kadar kayıt altına alınan tür 
sayısının 1 Milyon 750 Binin üzerinde olsa da, birçok bi-
lim adamının bu sayının 10 Milyon civarında olduğunu 
tahmin ettiğini vurgulayan Pakdemirli “İşte, bu muhte-
şem doğal habitat, son yüzyılda, birçok yerinden yara 
aldı ve dengesi sarsılmış bir duruma geldi. Bugün, doğal 
ekosistemlerin yüzde 70’inden fazlası dönüştürüldü. 
Bu oranın 2050’ye kadar yüzde 90’a ulaşacağı tahmin 
ediliyor. Biyolojik çeşitlilik insanlık tarihinde daha önce 
görülmemiş bir hızda azalıyor. Türlerin neslinin tüken-
me oranının, insanların gezegene hâkim olduğundan 
önceki döneme göre 1.000 kat daha yüksek olduğu dü-
şünülüyor.  Son yüzyılda, bitki türlerinin yarısı yok oldu. 
Dünya son 50 yılda, memeli, kuş, sürüngen ve balık po-
pülasyonunun yüzde 68’ini kaybetti. Tatlı sularda yaşa-
yan türlerin üçte birinin nesli tükenme tehdidi altında. 
Bugün, iklim değişikliği ve habitatın tahribatından do-
layı yaklaşık 1 Milyon tür risk altında. İşte; tüm bunların 
ana sorumlusu, Dünyadaki toplam biyokütlenin sadece 
onbinde birini temsil eden insanoğludur. Ve bu sistemin 
bozulması, başta insan olmak üzere yeryüzündeki tüm 
dengeyi ve bütün yaşam formunu doğrudan etkiliyor. 
O nedenle, biyolojik çeşitliliğimizi korumak, kayıt altına 
almak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, artık bir tercih 
değil, bir zorunluluk haline gelmiştir” değerlendirme-
sinde bulundu.

ÜLKEMİZ, YAKLAŞIK 4 BİNİ ENDEMİK, TOPLAM 
12 BİN BİTKİ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye’nin, Dünya’nın en zengin biyolojik çeşitlili-
ğe sahip ülkelerinden birisi olduğunun altını çizen Ba-
kan Pakdemirli sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bitki ve hayvan türleri açısından büyük bir potan-
siyele sahibiz.  Dünya’daki sekiz bitki gen merkezinden, 
üçünün kesiştiği tek ülkeyiz. Biyolojik çeşitlilik bakımın-
dan adeta bir kıta özelliği gösteriyoruz. Tüm Avrupa 
kıtasında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmasına karşın, 
ülkemiz, yaklaşık 4 bini endemik, yani bu coğrafyaya 
has olmak üzere toplam 12 bin bitki türüne ev sahip-
liği yapıyor. Dünya üzerindeki kuş göç yollarından en 
önemli iki tanesi, bu topraklar üzerindedir.

Bu topraklar çok sayıda kültür bitkisinin de orijin ve 
çeşitlilik merkezidir. Anadolu;  buğdayın, mercimeğin, 
nohudun, zeytinin, elmanın, kirazın ve daha sayamadı-
ğımızı yüzlerce bitkinin anavatanıdır. Tiftik keçisi, İvesi 
koyunu, Kafkas arısı bu toprakların ürünü, bu toprakla-
rın değerleridir. Çam, meşe, göknar, sığla gibi onlarca 
ağacın Anavatanı, bu coğrafyadır. Bizler de, “Bioçeşitlilik 
geleceğimizdir” diyerek elimizdeki bu değerleri koru-
mak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük gayret 
gösteriyor ve bu konuda onlarca projeyi hayata geçi-
riyoruz”

81 İLİMİZDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTERİ-
MİZİ TAMAMLADIK

“2013-2020 yılları arasında başarıyla uygulanan 
“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” 
sayesinde, 81 ilimizde biyolojik çeşitlilik envanterimizi 
tamamladık” diyen Bakan Pakdemirli “Bu proje, Cum-
huriyet tarihi boyunca, biyolojik çeşitlilik alanında yapı-
lan en kapsamlı çalışmadır. Envanter tespiti çalışmaları, 
ormanlar dâhil ülke genelindeki tüm ekosistemlerde 
yapılmıştır. Ayrıca, habitat ve özellikli alanların tespiti 
ve bunlara ilişkin veriler de detaylı şekilde toplanmıştır. 
Proje süresince, yaklaşık 853 Bin gözlem noktasından 
toplanan verilerle, 13 bin 404 adet türün tespiti yapıl-
mıştır. Bunlardan 12 bin 141 adedi bitki, 1.263 adedi ise 
hayvan türüdür. Envanteri yapılan türlerden; 428 adedi 
lokal endemik, 3 bin 275 adedi de endemik tür olup, bu 
türler dünya üzerinde sadece Türkiye’de bulunmakta-
dır. Bu envanter çalışmasında, çayır-mera, gıda, genetik 
materyal, peyzaj ve diğer gruplarda ekonomik değe-
re haiz türler belirlenmiştir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, 
4 bin 832 adet takson ile en fazla türün tespit edildiği 
grup olarak öne çıkmaktadır. Tabi bu envanter çalışma-
sı sayesinde, ülkemizdeki Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin 
potansiyeli de net olarak belirlenmiştir. Proje sonunda, 
bilimsel ve güncel verilere dayalı olarak, ülkemizin Biyo-
lojik Çeşitlilik Haritası oluşturulmuştur.

Ayrıca, oluşturduğumuz Türkiye’nin en büyük 
biyolojik çeşitlilik envanteri sayesinde, sonraki pro-

jelerimiz için gerekli atlığı sağlayacak büyük bir bilgi 
havuzuna da sahip olduk. Bunun yanında, envanter 
çalışmalarıyla Dünya literatürüne yeni türler de kazan-
dırılmıştır.  Örneğin; İstanbul’da, tespit edilen İstanbul 
soğanı ve Şırnak’ta tespit edilen bir Kızan dikeni türü 
bilim dünyası için yeni olup, ilk kez kayıt altına alınmış-
tır. Dünya’da sadece İzmir’de bulunan 5 yeni endemik 
tür keşfedilmiştir.  Yine, Eskişehir’de Yunus Emre Çiçeği 
envantere kayıt edilerek biyolojik çeşitliliğimize katkı 
sağlanmıştır” dedi.

TOPLAM 100 TÜR İÇİN KORUMA EYLEM PLANI 
HAZIRLADIK

Ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından önemli 
bir yere sahip olan türler ile nesli tehlike altına düşen 
veya düşebilecek türlerin korunması amacıyla toplam 
100 tür için Koruma Eylem Planı hazırladıklarını ifade 
eden Pakdemirli “Bu eylem planları sayesinde, İzmir’de 
Akzambak, Şanlıurfa’da Çizgili Sırtlan ve Kelaynak, 
Artvin’de Hopa Engereği, Afyonkarahisar’da Eber Sarısı, 
Çanakkale’de Truva Kardeleni gibi birçok bitki ve hay-
van türünü koruma altına aldık. Tür Koruma Eylem Pla-
nı ve İzleme kapsamında ortaya koyduğumuz planlı ve 
etkin bu sistem sayesinde, türlerin durumunu titizlikle 
izliyor ve doğal ortamlarında korumak için gerekli tüm 
tedbirleri hızlıca devreye alıyoruz” dedi.

 “Gelenekten geleceğe mottosuyla”, genetik kay-
naklarımızla bağlantılı geleneksel bilgiler üzerindeki 
haklarımızı korumak amacıyla 2017 yılında “Biyolojik 
Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alın-
ması Projesi”ni başlattık” diye Bakan Pakdemirli “Proje 
ile; halkımızın tabii biyolojik kaynaklardan faydalanarak 
geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünlere 
ilişkin bilgilerin büyük kısmını derlemeyi hedefliyoruz. 
2020 yılında 21 ilimizde projeyi tamamlayarak, 20 Bin-
den fazla geleneksel biyolojik veriyi kayıt altına aldık.  
2023 yılı sonuna kadar 81 ilimiz de bu projeyi tamamla-
mayı ve biyolojik çeşitliliğe dayayalı geleneksel bilginin 
önemli bir kısmını kayıt altına almayı hedefliyoruz. Böy-
lece, biyolojik çeşitliliğimizin ekonomiye daha çok ak-
tarılmasına ve genetik kaynaklarımıza dayalı sınai mül-
kiyet haklarından ülkemizin daha fazla faydalanmasına 
katkı sağlayacağız. Elde ettiğimiz tüm bilgileri oluştur-
duğumuz,  Ulusal Geleneksel Bilgi Yönetim Sistemi’nde 
kayıt altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLAM 115 BİN 348 TOHUM ÖRNEĞİMİZİ KO-
RUMA ALTINA ALDIK

Biyolojik kaynakları, hem canlı materyal ve doku 
formunda, hem de genetik materyal olarak en modern 
altyapıya sahip tesislerde muhafaza ettiklerini ve gele-
ceğe taşıdıklarını belirten Pakdemirli şu şekilde konuştu:

“Bu kapsamda, Anadolu’nun bereketli toprakla-
rında, binlerce yılın eseri olan tohumlarımızı korumak 
ve gıda güvenliğimizi garanti altına almak amacıyla 2 
Tohum Gen Bankası kurduk. Bu merkezlerden biri-
si, Ankara’da 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren 
Dünya’nın 3 üncü Büyük Tohum Gen Bankasıdır. Her 
iki tohum gen bankasında; toplam 115 bin 348 tohum 
örneğimizi koruma altına aldık. Ayrıca, Araştırma Ensti-
tülerimiz bünyesinde yer alan 18 Arazi Gen Bankasında 
107 türe ait 9 bin 500 canlı örneği de uygun şartlar al-
tında ve her an üretime hazır şekilde saklıyoruz. Böyle-
ce, gen merkezlerimizdeki tohumlarımızı ve canlı türle-
rimizi gelecek nesillere sağlam şekilde teslim ederken, 
aynı zamanda Ar-ge ve yeni çeşit geliştirme çalışmala-
rında da etkin olarak kullanıyoruz”

BİYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE EYLEM PLANI 
OLUŞTURULDU

Biyokaçakçılığın önüne geçmek amacıyla güven-
lik güçleriylele işbirliği içinde önemli çalışmalar yürüt-
tüklerini de söyleyen Pakdemirli “Yabani türler “genetik 
kaynak” niteliğinde olduğundan, gıda, tıp ve savunma 
gibi çok sayıda sektörde, yeni ürün elde edilmesi ve Ar-
ge çalışmalarında aktif olarak kullanılmaktadır. İlgili tüm 
kurumların katılımı ile Biyokaçakçılıkla Mücadele Eylem 
Planı oluşturuldu.

Yine, Biyokaçakçılık vakalarının takibinin kolay-
laştırılması amacıyla, “Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım 
Sistemi’ni kurduk. Sistemdeki bilgileri anında İçişleri 
Bakanlığı ile paylaşarak, daha hızlı ve daha etkili bir mü-
cadele çalışması yürütüyoruz” dedi.

Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu çalışmalarının 
hızla devam ettiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli “Bu 
Kanun ile; biyokaçakçılığa karşı cezai yaptırımlardan, 
genetik kaynaklara dayalı buluşlarda fikri mülkiyete, 
ar-ge faaliyetlerinden türlerin ve ekosistemlerin korun-
ması ve izlenmesine, anlaşmazlıkların çözümünden 
yetki ve sorumluklara kadar tüm konuları yasal bir çatı 
altına toplayacağız. Kanun taslağını hazırladık. İnşallah 
önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
yasalaşmasını hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİNİN EN AK-
TİF ÜLKELERİNDEN BİRİSİYİZ

Türkiye olarak, Biyolojik çeşitlilikle ilgili uluslarara-
sı alanda çok sayıda anlaşmanın ve sözleşmenin üyesi 
olduklarını da belirten Pakdemirli “Bu kapsamda; tüm 
süreçleri yakından takip ediyor ve tüm çalışmalara katkı 
ve katılım sağlıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye, 196 ülke-
nin imzaladığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne 1996 
yılında taraf olmuştur. Bugün, bu sözleşmenin en aktif 
ülkelerinden birisiyiz. 2023 yılında gerçekleştirilmesi 
planlanan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16 ıncı Taraflar 
Konferansı’na Türkiye olarak ev sahipliği yapacağız. Ay-
rıca, Türkiye 2 yıl süre ile sözleşmenin Dönem Başkan-
lığını da yürütecektir” ifadelerini kullandı. 

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

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

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

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

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

SIĞIR VE KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Yaylalara çıkmadan önce sığır ve koyunlarda iç ve 
dış parazitlere uygun ilaçlama yapılır. Doğumların başlaması nedeniyle ahırlarda temiz, 
bol altlıklı doğum bölümleri ile sıcak, havadar, temiz buzağı bölümleri hazırlanmalıdır. 
Buzağılara doğumdan hemen sonra başlamak üzere üç gün ağız sütü içirilmeli, buzağılarda 
görülebilecek ishal ve zatürre hastalıkları ile ineklerde görülebilecek doğum felci ve mastitis 
hastalıklarına karşı tedbirleri alınmalıdır. Kuzulara parazit mücadelesi dışında mineral 
madde ve vitamin takviyesi yapılmalı ve erken kuzu kesimlerinden kaçınılmalıdır. Ahır ve 
barınaklar temizlenir ve dezenfektan maddelerle ilaçlanır. Bakımı yapılarak hayvanlar için 
sağlıklı bir ortam haline getirilir. 

TEMMUZ - AĞUSTOS
FINDIK:Bu aylarda yaprak numuneleri alınabilir. Ancak yaprak numunesi alınacaksa 

toprak numunesi ile beraber alınmalıdır. Fındık hasadına başlanmadan önce fındık 

bahçelerinde gerekiyorsa ilaçlı mücadele şeklinde yabancı ot temizliği yapılması gerekir.  

Ağustos ayında hasat zamanı saptanırken bahçedeki hakim çeşitlerin hasat olgunluğuna 

gelip gelmediğine bakılır. Hasat mutlaka İl Müdürlüğünün ilan ettiği tarihlere bağlı kalınarak 

ve belirtilen usullerde yapılmalı, hasat ve harman sırasında uygulanması gereken kurallara 

uyulmalıdır. 

KİVİ: Bu dönemde yapraklarda eksiklik belirtileri görüldüğü takdirde haftada iki kez 

olmak üzere sulama yapılır.  Ayrıca, yaz budaması yapılır. Hastalık ve zararlı takipleri yapılır, 

yapraklarda bitki besin elementi noksanlığı semptomları takip edilir.

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

mildiyö için ilaçlı mücadeleye ve havalandırmaya özen gösterilmeli, son ilaçlamayla hasat 

arasındaki zamana dikkat edilmelidir. Sulama her hasadın sonunda yapılmalı ve sulamayı 

sabahın erken saatlerinde yapmaya dikkat edilmelidir. Yaprak biti, kırmızı örümcek, mildiyö, 

erken yaprak yanıklığı ve külleme görülürse bunlar için de mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, 

hastalık ve zararlılara konukçuluk eden yabancı otlarla da mücadele yapılmalıdır.

ARICILIK: Bu dönemde kovanlarda uçuş aktivitesi ve besin taşıma gözlenmelidir. Kovan 

iç kontrolleri yapılarak koloninin gücü ve besin stoğuna bakılmalıdır. Koloniye gelişme 

fırsatı verilmeli yani petek ve ballık ilavesi yapılmalıdır. Bu şekilde kolonide oğul eğilimi 

engellenir. Kovanların şiddetli yaz sıcaklarından korunması gerekir. Hastalık ve zararlılara 

karşı kovan sürekli takip edilmelidir. Ağustos sonu ve Eylül başında bal hasadı yapılmalıdır.

DÜNYADA BİYOÇEŞİTLİLİK AZALIRKEN 
TÜRKİYE’DE ARTIYOR
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Ordu’da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın destekleriyle birçok yatırımın gerçekleş-
tiğine dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, DOKAP tara-
fından kabul edilen ve destelenecek projelerin, yöre 
çiftçisine ve ülke ekonomisine katkı sunacağını ifade 
etti.

Projeler kapsamında siyez buğdayı, çilek yetişti-
riciliği, fasulye yetiştiriciliği, arıcılık, yumurta tavuk-
çuluğu, seracılık ve koyunculukla ilgili çalışmaların 
yürütüleceğini söyleyen Sayın Valimiz; “DOKAP’ımız 
çok önemli bir kuruluşumuz ve başında da çok de-
ğerli dostumuz Hakan Gültekin başkanımız var. DO-
KAP tarafından bu yıl için 5 proje Ordu’muza ayrılmış 
durumda. Bu projelerin toplam tutarı 8 milyona yakın. 
Allah razı olsun emeği geçenlerden. Bu projelerin ha-
zırlanmasında değerli Tarım ve Orman İl Müdürümüz 
ve ekibi var. Arkadaşlarımız hakikaten başarılı çalış-
malar yapıyorlar. Birlik ve beraberlikle inşallah yöre 
çiftçimize hayırlar ve bereketler getirir. Yöre insanı-
mız merak edebilir, projeler içerisinde siyez buğdayı, 
çilek, fasulye, arıcılık, yumurta tavukçuluğu, seracılık 
ve koyunculukla ilgili hakikaten yöremize ve çiftçimi-
ze, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalış-
malar var. Biz kocaman bir aileyiz. Hem Valiliğimiz, 
hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 19 ilçemizle 
birlikte güzel projeler çıkıyor. Hakan başkanımıza ve 
tüm heyetine teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımıza da ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Allah 
hayırlı, uğurlu ve bereketli eylesin” diyerek sözlerini 
noktaladı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise, DOKAP’ın böl-
genin kalkınmasına öncelik veren, istihdam ve üretim 
odaklı bir kurum olduğunu belirterek, Ordu İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve sahada uy-
gulanacak olan projelerin Ordu’ya önemli yansıma-
larının yanı sıra katma değer oluşturacağını ifade etti.

Gültekin, projenin hazırlanmasında emeği ge-
çen Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz 
ve ekibine teşekkür ederek, “Bugün, Doğu Karadeniz 
Kalkınma İdaresi olarak, Valiliğimiz bünyesinde olan 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün DOKAP’tan ge-
çen 5 projesi ile ilgili imza törenindeyiz. Bu doğrul-
tuda Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün bize 
sunmuş olduğu 5 projesi geçti. Ordu Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, en iyi çalışan müdürlüğümüzdür. Başta 
Sayın Valim olmak üzere değerli müdürüme ve eki-
bine çok teşekkür ediyorum. 2022 yılında bunlardan 
çok daha farklı projeler hazırlanıyor ve bu projele-
ri bizlere sunacaklar. 2022 yılı için daha fazla bütçe 
kullanılması ile ilgili biz de gerekli adımları atacağız. 
Özellikle Ordu ilimizde bu projeleri de uygulayacağız 
ve sahadaki yansımaları herkesi memnun edecek dü-
zeye gelecektir diye düşünüyorum. Ben herkese te-
şekkür ediyorum. Özellikle el ele verildiğinde, birlikte 
yürütüldüğünde sonuç itibariyle 5 proje DOKAP’tan 
geçirilmiş oldu. İnşallah sonuçları da çok iyi olacak-
tır. Özellikle yumurta tavukçuluğu ile ilgili Ordu artık 
Uzakdoğu’ya yumurta ihraç eden konuma geldi. Ser-
best sistem yumurta tavukçuluğu diyoruz biz buna. 
Hem Yumurta Üreticileri Birliğimiz, hem de ilçelerde-
ki üreticilerimiz bütün ürünlerini ihraç ediyorlar” diye 
konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz’da yaptı-
ğı açıklamada; “Valiliğimiz himayesinde DOKAP Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Müdürlüğümüz 
işbirliğinde uygulanmak üzere 5 yeni proje hayata 
geçirilmiştir. Bu projelerin dört tanesi 2021 ve 2022 
yıllarında uygulanmak üzere 2 yıllık, bir tanesi ise 
2021 yılında uygulanmak üzere tek yıllık olarak hazır-
lanmıştır” dedi.

Projelerden bahseden İl Müdürümüz; “2021 ve 
2022 yıllarında ilimizde uygulanacak 5 tarım projesi 
için imzalar atıldı. Bu projelerden kısaca bahsedecek 
olursak, “Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendi-
rilmesi Projesi-2” ile birlikte 30 adet sera, 2.000 dekar 
siyez buğdayı, 30 dekar çilek, 100 dekar fasulye bah-
çesi, “Balda Kalitenin Arttırılması ve Marka Değerin 
Oluşturulması Projesi” ile birlikte 400 adet bal numu-
nesi ve bal analizi, “Yumurta Tavukçuluğunda Orga-
nik Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 
40 üreticinin organik tarım sertifikasyon gideri, “DO-
KAP Bölgesi Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu Projesi” 
kapsamında 20 adet 500 baş kapasiteli kümes yapı-
mı, “Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” 
ile birlikte 30 adet konteyner baraka, 100 adet güneş 
enerji paneli, 2 adet koyun banyoluğu, 200 adet ayak 
banyosu alımı gerçekleştirilecektir. Projelerimizin ili-
miz ve Ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyor, eme-
ği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözleri-
ni noktaladı.

ORDU TARIMINA BÜYÜK DESTEK1’den devam

 İlimizde çilek üretimi verilen destekler ve uygulanan projeler neticesinde bin tonun 
üzerine çıktı. Çilek, ilimizin ana ürünü olan fındığın yanında üreticilerimize önemli bir gelir 
kapısı haline geldi.

Bu kapsamda Altınordu ilçemizde, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan 
sağlanan kaynak ile oluşturulan Mustafa KAHVECİ’ye ait çilek bahçesini ziyaret eden 
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ burada yapmış olduğu açıklamada; “ İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak çilek üretimi, ilimizin ürün çeşitlendirmesi açısından üzerinde durduğumuz 
önemli konulardan birisidir. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde çilek üretimi, 
özellikle sahil ilçelerimizde ana ürünümüz olan fındığın yanında üreticilerimize önemli bir 
gelir kapısı haline gelmiştir” dedi.

Çilek üretiminin bin tonun üzerine çıktığını vurgulayan İl Müdürümüz; “İl Müdürlüğü 
olarak ilimizde çilek üretimini artırmak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 
Uyguladığımız projeler ve yaptığımız eğitim çalışmaları ile üretim alanlarımızı her geçen 
yıl artırdık. Şuanda ilimizde 444 dekar alanda çilek üretimi yapılmaktadır. 2012 yılında 
15 tona kadar gerileyen çilek üretimimiz, şuan itibari ile bin 103 ton seviyelerine çıkmış 
bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Çilek üretim alanlarının arttırıldığını belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İl 
Müdürlüğümüz ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde ilimizde 
uyguladığımız projeler neticesinde çilek üretimimiz daha da artacak. Bu konuda 
uygulayacağımız projelerimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek” diyerek sözlerini 
noktaladı.

ORDU’DA ÇİLEK ÜRETİMİ ARTIYOR

1’den devam

2021 YILININ İLK 6 AYI 
DEĞERLENDİRİLDİ

Bizlerde bu sorumluluklarımızın farkındayız ve 
bu bilinç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizde 
birçok proje uyguladık ve uygulamaya devam edi-
yoruz. Öncelikle ana ürünümüz fındıkta verim ve 
kaliteyi artırmaya yönelik projeler hayata geçirdik. 
Bunun yanında ek gelir getirici ürünlerimiz olan kivi, 
çilek, mavi yemiş, örtü altı sebze yetiştiriciliği gibi 
birçok alanda projeler uyguladık. Yine Akkuş ve Me-
sudiye ilçelerimizde atıl tarım arazilerini üretime ka-
zandırmak amacıyla güzel çalışmalar gerçekleştirdik. 
Şimdi bu iki ilçemize gittiğimiz zaman önceden boş 
olan arazilerde buğday tarlaları, aspir tarlaları ve yem 
bitkileri üretim alanları görüyoruz. Tabi bu projeler 
normal mesai saati ile normal bir tempoyla yapabi-
leceğimiz işler değil. Bu güzel çalışmaları İl-İlçe Mü-
dürlüklerimiz ile birlikte bir ekip halinde ortaya koy-
duk ve bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu an 
Bakanlığımız ile birlikte uyguladığımız 10 projemiz 
var. Bu projelerimizden bazılarını uyguladık bazıları 

ise devam ediyor. Yine Ordu Büyükşehir Belediye-
miz ile birlikte çok önemli projeler hayata geçirdik.  
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile uygu-
layacağımız 6 projemiz var ve bu 6 projenin de her 
birinin en az 3 tane alt başlığı var. Tabii bu projelerde 
çok ciddi kaynaklar kullanılacak. Burada bize düşen 
bu kaynakları en doğru şekilde kullanmak ve doğru 
kişilere ulaştırma noktasında gereken çabayı göster-
mek” ifadelerini kullandı.

Yeni projelerin hayata geçirilmeye devam edece-
ğini vurgulayan İl Müdürümüz; “Hepimizin tek amacı 
çocuklarımıza güçlü bir ülke bırakmak. Bizlerde bu 
doğrultuda gece gündüz demeden çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. 2021 yılının ilk 6 aylık süresinde bu 
başarılı çalışmaları gerçekleştiren mesai arkadaşları-
ma teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
Toplantı karşılıklı görüş alışverişinden sonra son bul-
du.
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Bizden Haberler

başsağlığı

 İl  Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri 
Şube  Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan 
Remzi BAYRİ’nin annesi  vefat etmiştir. 

 Merhumeye Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 İl  Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan 
Enver ÇAM’ın kardeşi  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.

Kaynak: http://www.turktarim.gov.tr

İlimizin ana geçim kaynağı olan ve Ülkemiz ekonomisine 
yıllık 2-3 milyar dolar döviz girdisi sağlayan fındığın hasat 
zamanı yaklaşmaktadır. Fındıkta erken hasat ciddi ürün 
kayıplarına neden olmakta, başta aflatoksin olmak üzere 
ürünün kalitesini de bozan sonuçlar doğurmaktadır. Fındık 
çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. 
Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde 
toplanması gerekir. Fakat bahçelerimizin karışık çeşitlerden 
kurulu olması, en azından bahçedeki hakim çeşidin 
olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Fındıkta hasat olgunluğu kriterleri:

Zurufların (yeşil kabuğun) iyice sararıp kızarmaları,

Fındık danelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması,

Sert meyve kabuğunun ¾ oranında kızarması ve için 
kendine has sertlik ve tadını alması,

Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı 
zaman meyvelerin ¾’ünün daldan dökülmesi,

Kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine 
dönüşmesi.                   

Hasat olgunluğuna gelmeden toplanan fındıklarda 
meydana gelen olumsuzluklar:

Fındıklar, kurutulduktan sonra dıştaki sert meyve 
kabukları kendilerine has renklerini alamazlar ve donuk 
renkli olurlar.

İç tam olarak kabuğu doldurmaz, halk arasında bezik 
tabir edilen buruşuk iç oranı artar,  bu ise randıman ve ürün 
miktarını düşürür. Fındık çeşitleri kendine has sertlik, lezzet 
ve tada ulaşamaz. Tat yavanlaşır, meyve kalitesi düşer.

Bu fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir, 

kolayca bozulurlar, küflenme ve dolayısıyla aflatoksin 
oluşumuna neden olurlar. Erken hasat edilen fındıkların 
dokusu yeterince sertleşemeyeceği için depolama ömrü 
azalacak ve depoda kolaylıkla bozulabilecektir. Yine 
erken hasat edilen fındıklarda aflatoksin oluşacağından 
bu aflatoksinli fındıkları tüketen insanların sağlığını 
tehlikeye atacaktır. İhraç edilen bu aflatoksinli fındıklar dış 
pazarlardan geri dönecektir. Bu ürünlerin geri dönmesiyle 
hem sanayicimiz hem de  üreticilerimiz zarar göreceklerdir. 
Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Ülkemiz ekonomisi 
zarara uğrayacaktır.

Nem içeriği yüksek olup, kurumaları güçleşir ve 
beyazlatma oranları düşük olur. Erken toplanan fındıklarda 
iç zarın atma oranı düşeceğinden dolayı beyazlatma 
oranları düşmektedir. Bu da büyük oranda üründe 
ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

Ayrıca hasat olgunluğuna gelip kendiliğinden yere 
düşen fındıklar, yerde fazla bekletilmeden toplanmalıdır. 
Mümkünse fındıklar, ot ve toprakla temasın önlenmesi için 
örtüler üzerine dökülerek toplanmalıdır. Bu fındıkların uzun 
süre yerde kalarak, toprakla temas etmeleri ve ot içerisinde 
bekletilmeleri kalite ve verim düşüklüğüne, aflatoksin 
oluşumuna neden olmaktadır.

Fındık hasadına başlamadan önce fındık bahçelerinde 
genel bir temizlik yapılmalıdır. Bölgemizin yağışlı olması 
ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve dikenlerin bol ve 
hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleştirmekte 
ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olmaktadır. 
Bu nedenlerle hasada başlamadan en az 5-10 gün önce 
iyi bir bahçe temizliği yapılmalıdır. Bu temizlik el tırpanı, 
orak, kirinti gibi aletlerle yapıldığı gibi motorlu tırpanlarla 
da yapılabilmektedir. Motorlu tırpanlarla hem iş gücünden 
hem de zamandan tasarruf sağlandığı gibi daha iyi bir 
temizlik yapılabilmektedir.

Fındıkta en iyi hasat şekli; tam olgunluğa gelen 
fındıkların, dalları silkelemek suretiyle dökerek yerden 
toplanmasıdır. Bu şekilde hasat edilen fındıkların, randıman 
ve kalitesi yüksek olduğu gibi dallar ve sürgünler ile gelecek 
yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar 
görmemektedir.

Kaliteli ve yüksek verim almak ve uzun yıllar bu verimin 
devamını sağlamak için, fındık hasadına açıklanan hasat 
tarihlerinde; başlamak ve uygun hasat yöntemlerini 
uygulamak gerekmektedir. 

  İlimizde belirlenen hasat tarihleri; 

  Sahil Kesim için 07.08.2021

  Orta Kesim için 12.08.2021

  Yüksek Kesim için 17.08.2021’ dir. 

  Unutulmamalıdır ki erken hasattan dolayı oluşacak 
1 randıman kaybı yaklaşık 80 milyon TL kayıp anlamına 
gelmektedir.

YÜKSEK RANDIMAN VE KALİTELİ ÜRÜN İÇİN ERKEN 
HASATTAN KAÇINALIM

Türk Tarım Hukukunda arazi toplulaştırılması 
kavramını ele almadan önce, arazi toplulaştırmasının 
tanımı ile konuya açıklama getirelim. Arazi 
toplulaştırması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, tarımsal 
üretimi arttırmak amacıyla, küçük parseller halinde 
birden fazla parçaya bölünmüş, ekonomik üretime imkan 
vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai 
sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; 
parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, 
elverişsiz küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir 
araya getirilerek, modern tarım işletmeciliği esaslarına 
göre ve sulama hizmetlerinin getirilmesine en uygun bir 
şekilde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve düzenlenmesi 
işlemi olarak tarif edilebilir. 

Arazi Toplulaştırmasının amacı, daha az zaman, iş 
gücü ve sermaye ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde 
yararlanarak tarımsal üretimi ve tarımsal işletmelerin 
verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat 
standartlarını yükseltmektir. Arazi toplulaştırma talepleri, 
mahalli idareler, muhtarlıklar, il özel idareleri, belediyeler, 
kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşları, Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile arazi malikleri, tarafından talep 
edilebilir. Toplulaştırma talepleri; Toprak Koruma Kurulu 
veya Kurullarınca incelenerek teknik, ekonomik, sosyal 
ve hukuki açıdan değerlendirilip uygun görülmesi 
halinde Bakanlığa sunulur. Toplulaştırma talepleri 
değerlendirilmek üzere doğrudan Bakanlığa da 
yapılabilir. Uygun görülmesi halinde, Bakanlığın teklifi 
ve Bakanlar Kurulu kararı ile kırsal alan düzenlemesi ve 
arazi toplulaştırma proje sahası belirlenir, ilan edilir.

TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMASI AŞAMALARI

1. Tüm tarlaların ve çiftçilerin mülkiyet bilgileri temin 
edilir,

2. Tapu kütüğü, kadastro paftası ve arazideki miktar 
ve ölçülerdeki tüm uyumsuzluklar giderilir,

3. Halihazırdaki arazi kullanım durumu, uygun tarım 
arazilerinin sınırları ve sabit tesisler belirlenir,

4. Toprak karakterlerini belirten toprak haritalar temin 
edilir veya yoksa oluşturulur,

DERECELENDİRMEYLE PARSELLERİN KIYMETLERİ 
ORTAYA KONUR

5. Teknik bir ekip ile arazi sahipleri ve mülki idarecilerin 
de katılımı ile kurulan derecelendirme komisyonu il tüm 
arazilerin derecelendirme haritaları çıkarılır. Buaşamada 
komisyon tüm arazilerin toprak haritaları ve diğer 
kıymetlerini de dikkate alarak her parsel için ayrı, ayrı titiz 
bir puanlama yapmaktadır. Derecelendirme  çalışmasında 
amaç parsellerin birbirlerine göre kıymet farklılıklarını 
puanlamak suretiyle ortaya koymaktır,

6. Yeni, yol, sulama ve drenaj ağına uyumlu, blok (ada)
planlaması hazırlanır,

7. Arazi sahiplerinin toplulaştırma sonrasında tarlalarını 
nerede istediklerine ilişkin tercihlerinin alınması, bu işlem 
esnasında maliklere, eski parsellerinin ve yeni blokların 
olduğu bir pafta gösterilerek tercihleri alınır.

8. Yeni parselasyon planlaması yapılır.

 Yeni parselasyon planlamasında; çiftçi tercihleri de 
dikkate alınarak;

• Tarla içi hizmet yolu, sulama, drenaj gibi kamu ortak 
alanları için gerekli yerler ayrılır.

• Her parselin yol ve sulama suyuna cephe alması 
sağlanır.

• Sabit tesis içeren parseller eski sahiplerine verilir.

• Tüm maliklerce önem içeren veya kötü konumdaki 
yerler aynı sahiplerine verilir.

• Büyük olan parçanın yanına diğer küçük parçalar 
getirilir.

• Hasım ve hısım ilişkileri gözetilir.

• Aynı yeri almak isteyenler arasında yukarıda sayılan 
hususlar doğrultusunda haksızlığa uğratılmayacak bir 
planlama yapılır.

9. Yeni parselasyon planlaması ve yeni mülkiyet listeleri 
mahallinde asılmak suretiyle ilan edilir.

10. Yeni planlamaya ilişkin parsel sahiplerinin itirazları 
varsa incelenir. Yeni yapılan plan tekrar ilan edilir.

11. Kesinleşen yeni planlama kadastro müdürlüğü 
kontrolünden sonra tapu müdürlüğünce tescil edilerek 
yeni tapular oluşturulur.

12. Yeni tapular ilgili İdareye gönderildikten sonra 
İdaresince sahiplerine teslim edilir.

ARAZİ DERECELENDİRMEYE İLİŞKİN İTİRAZLAR KAÇ 
GÜNDE YAPILMALI?

Komisyonca belirlenen derecelendirme raporları 
muhtarlık ve belediyece uygun görülecek yerde 15 günlük 
süre ile askıya çıkartılır. Bu sürenin bitiminden itibaren, 
arazi sahipleri 15 gün içerisinde arazi derecelendirme 
komisyonuna itirazlarını yazılı olarak yapabilir.

ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMADA 
İTİRAZ SÜRELERİNİ 

KAÇIRMAYIN
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GIDA İŞLETMELERİNE SIKI DENETİM
İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol ekipleri 

tarafından 2021 yılı 1 Ocak-3 Haziran tarihleri arasında 5 bin 
729 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “İlimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, 
tüketici sağlığının ve menfaatlerinin korunması ile sektörde 
haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin 
önlenmesi amacıyla gıda üretim, işleme, dağıtım, toplu tü-
ketim ve satışının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyet-
leri Müdürlüğümüzce hassasiyetle yürütülmektedir” dedi.

Gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiğinin altını çi-
zen  İl Müdürümüz; “İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükle-
rimizde görevli gıda kontrol ekipleri tarafından 2021 yılı 1 
Ocak-3 Haziran tarihleri arasında 5 bin 729 adet gıda ve 
yem denetimi gerçekleştirilmiştir. Yine ekiplerimiz tara-
fından yurtiçi denetimlerinde toplam 302 adet numune 
alınmış, gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimde 
tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 31 gıda işletmesine 

idari para cezası uygulanarak 3 işletme hakkında da Savcı-
lığa suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gös-
termeye devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle gıda 
güvenilirliği daha da önem kazanmıştır” diyerek sözlerine 
devam eden İl Müdürümüz; “Sağlık Bakanlığı Salgın Yöne-
timi Çalışma Rehberinde belirtilen maske, mesafe ve hij-
yen kurallarına yönelik denetimlerimiz de artarak devam 
etmektedir. Başta çalışanlar olmak üzere, iş akışı nedeniyle 
muhatap olunan tedarikçi, müşteri vb. kişilere gıda hijyeni 
ve kişisel hijyen için alınan tedbirlere eksiksiz olarak uyma-
ları noktasında gerekli denetimler ve bilgilendirmeler yapıl-
maktadır” şeklinde konuştu.     

Ayrıca İl Müdürümüz Kemal YILMAZ,  gıda zehirlenme-
sine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili şikayeti 
olan tüketicilerin “174 Alo Gıda Hattı”nı arayarak veya 0501 
174 0 174 WhatsApp gıda ihbar hattı üzerinden ihbarda bu-
lunabileceğini belirtti.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ Perşembe ilçemizde kafes balıkçılığı yapan işletmeleri 
ziyaret ederek Türk somonu hasadına katıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “ilimiz, su ürün-
leri yetiştiriciliği ve avcılığı açısından oldukça uygun bir coğrafi konuma sahiptir. İlimizde 
balıkçılık yalnızca denizlerden (avcılık, yetiştiricilik) veya karada kurulan balık çiftliklerinden 
ibaret olmayıp, balıkçılık sektörü üretim, işleme, değerlendirme, paketleme, ihracat boyutu 
ile tarımsal bir sanayi kolu haline gelmiştir.” dedi. İl Müdürümüz Kemal YILMAZ Perşembe 
ilçemizde kafes balıkçılığı yapan işletmeleri ziyaret ederek Türk somonu hasadına katıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “ilimiz, su ürün-
leri yetiştiriciliği ve avcılığı açısından oldukça uygun bir coğrafi konuma sahiptir. İlimizde 
balıkçılık yalnızca denizlerden (avcılık, yetiştiricilik) veya karada kurulan balık çiftliklerinden 
ibaret olmayıp, balıkçılık sektörü üretim, işleme, değerlendirme, paketleme, ihracat boyutu 
ile tarımsal bir sanayi kolu haline gelmiştir.” dedi.

Üretimi her geçen yıl artan ve ihracatı da yapılan kafes balıkçılığının ilimiz ekonomisine 
ve istihdama önemli ölçüde katkı sağladığının altını çizen İl Müdürümüz; “İlimiz Perşembe 
ve Altınordu İlçelerinde deniz sahasında ağ kafeslerde alabalık (Türk Somonu) ve levrek 
balığı yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. Şuan ilimiz deniz sahasında toplam 7 adet 
tesis faaliyet göstermektedir. Bu tesislerin toplam proje kapasitesi 4.850 ton olup, 2020 
yılında yaklaşık 2.500 ton alabalık (Türk Somonu) ve 622 ton da levrek balığı üretimi ger-
çekleştirilmiş ve 80 milyon TL gelir elde edilerek İlimiz ekonomisine katkı sağlanmıştır. Yine 
2021 yılı ilk çeyreğinde 948 ton alabalık (Türk Somonu), 250 ton levrek balığı üretimi ger-
çekleştirilmiştir. Haziran ayının 15’ine kadar su sıcaklığına bağlı olarak Somon balığının ka-
feslerden çıkarılması ile birlikte üretimin 4.000 ton’a ulaşması ve ilk 6 aylık dönemde kafes 
balıkçılığından 110 milyon TL gelir elde edilmesi beklenmektedir. İşletmelerimiz ürünlerini 
genellikle büyük şehirlere toptan veya perakende olarak satışa sunmaktadır” dedi.

Ayrıca son 1-2 yıldır deniz sahasında Türk Somonu üretiminin artması ile birlikte ka-
feslerden yurt dışına balık ihracatına başlandığına değinen İl Müdürümüz, su ürünlerinin 
özelikle protein ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir sektör olduğunu belirterek 
sözlerini noktaladı.

TÜRK SOMONU HASADI TAMAMLANDI

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak yayımlanan, “Denizlerde ve İç su-
larda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ” ile bütün 
karasularımızda 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile 
kalkan balığı avcılığı yapılması ve kalkan ağlarının denizde bırakılması yasaktır.

 Kalkan balıkları genellikle suyun dibinde yaşayan bir balık türüdür. Dip balığı 
olarak bilinen kalkan balığına, Karadeniz de çok sık rastlanılmaktadır. Üremeleri ge-
nellikle Nisan ayında başlayarak Haziran ayına kadar devam etmektedir. Bu nedenle, 
üreme dönemlerinde kalkan balığı avcılığının yapılmaması gerekmektedir.

Bu kapsamda İl ve İlçe Müdürlüklerimiz su ürünleri kontrol görevlileri tarafından, 
İlimiz deniz sahasında, Müdürlüğümüze ait kontrol gemisi ile yapılan denetimlerde 
denize serili olarak tespit edilen 10 (adet) adet kalkan ağına el konulmuştur. Ayrıca 
ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya bırakılmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından söz konusu tarihler arasında kalkan avcılığına ilişkin 
denetimler devam etmektedir.

KALKAN BALIĞI AV YASAĞI KAPSAMINDA DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR
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Röportaj

Aile Mesleğini Devam 
Ettiren Ana Arı 

Yetiştiricisi 

Ömür KILIÇ
Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
İsmim Ömür KILIÇ. Ordu Gürgentepe doğumluyum 

ve Altınordu ilçesinde ikamet ediyorum. Arıcılık ile 
uğraşıyorum. 

Arıcılığa ne zaman başladınız?
Arıcılık bizde baba mesleği.  Aile olarak arıcılık 

yapıyoruz. Babam Yaklaşık 50 yıldır arıcılık yapıyor. 
Bende kardeşim ile birlikte çocukluğumuzdan beri bu işi 
sürdürüyorum. Şimdilerde ise babamın yaşlanmasından 
dolayı arıya gelemiyor ama biz onun tecrübelerinden 
faydalanıyoruz. 

Geçiminizi arıcılıktan mı sağlıyorsunuz?
Evet, geçimimizi sadece arıcılık yaparak sağlıyoruz. 

Tabi zorlukları da oldukça fazla olmakla birlikte 
halimizden ve gelirimizden çok şükür memnunuz.

Sadece bal üretimi mi yapıyorsunuz?
Öncelikli olarak bal üretimi yapıyoruz. Bunun 

yanında ana arı yetiştiriciliği, polen üretimi ve bazı 
zamanlarda propolis üretimi de yapıyoruz.  

Arı varlığınız ne kadar ve Bir sezonda ne kadar bal 
üretiyorsunuz? 

500 kovan arımız mevcut. Geçen yıl 2 ton bal 
üretimimiz oldu. Sezon çok iyi değildi. Tabi ana 
arıda yetiştirdiğimiz için balın bir bölümünü ana 
arı yetiştiriciliğinde kullandığımızdan kalan balı 
satabiliyoruz. 

Arı yetiştiriciliğini gezginci olarak mı yapıyorsunuz?
Evet, gezginci arıcılık yapıyoruz. 
Gideceğiniz yerlere nasıl karar veriyorsunuz? 
Biz arıcılar olarak hava durumunu çok yakından takip 

ederiz. Neresi çok yağış alıyor, çiçek gelişimi nasıl. Yani 
iklime göre hareket ediyoruz. Zaten önceden gittiğimiz 
yerler var oraları takip ediyoruz. Sonra buraları yerinde 
görüp geziyoruz inceliyoruz ve bu şartlara göre karar 
veriyoruz. 

Gittiğiniz yerleri kiralıyor musunuz? Konaklama 
şartlarınız nasıl?

Evet kiralıyoruz. Bazı kişiler para istiyor bazı kişiler 
bal istiyor. O şekilde anlaşıyoruz.

 Sezonluk mu anlaşıyorsunuz?
 Evet, sezonluk anlaşıyoruz. Mayıs veya Haziran ayları 

gibi anlaşıyoruz. Ekim ayı sonlarına doğru anlaşmamız 
bitiyor.

Kışlamayı nerelerde yapıyorsunuz?
Kışlamayı bu sene ilk defa Ordu’da yaptık. Geçtiğimiz 

yıllarda kışlamayı Akdeniz Bölgesinde Antalya’da 
yapıyorduk. 

Yaz mevsiminde nerelerde konaklıyorsunuz?
Önceki yıllar farklı bölgelere gidiyorduk. Bu yıl yaz 

mevsimini Tokat’ta geçirmeye karar verdik. Şuanda 
arılarımız orada. 

Ordu ya ne zaman dönüyorsunuz?
Bizim konakladığımız yerlerin genelde rakımları 

yüksek olduğu için Ekim ayında en geç Kasım ayının 
başında dönüyoruz.

Arılarınıza ek besleme yapıyor musunuz?
Bahar aylarında beslenme yapıyoruz ama bal 

sezonunda kesinlikle ek bir besin vermiyoruz.  Şeker 
takviyesi ise arılarımıza kesinlikle yapmıyoruz.

Arılara şeker takviyesi yapmak bal kalitesini nasıl 
etkiliyor?

Tabii ki şeker vermek balın kalitesini olumsuz 
etkiliyor. Hem balım kalitesini düşüyor hem de 

müşteri memnuniyeti açısından müşteri bulmakta 

zorlanıyorsun. Ama şekersiz bal hem daha kaliteli oluyor 

hem fiyatı daha yüksek oluyor. Yani şekersiz balda pazar 

problemi de yaşanmıyor.

Ürettiğiniz balı nasıl pazarlıyorsunuz?

Genelde perakende satış yapıyoruz ancak il dışından 

da talep olursa toptan satışta yapıyoruz. 

Polen ve arı sütü üretimi yapıyor musunuz?

Polen üretimi ve arı sütü üretimi de yapıyoruz. Arı 

sütü zaten ana arı üretiminde olması gerekiyor.

Ana arı yetiştiriciliğine ne zaman başladınız?

Ana arı üretimine 2012 yılında başladık. İlgili 

kurumların düzenlemiş olduğu eğitimlere katılarak bu 

konuda sertifikamızı da aldık.

Hangi ırk ana arı yetiştiriciliği yapıyorsunuz?

Karadeniz Bölgesi’ne uyum sağlamış olan Kafkas ırkı 

ana arı yetiştiriciliği yapıyoruz.

Ana arı üretiminiz yıllık ne kadar?

Ana arı üretim kapasitemiz yıllık 3 bin adet. Ancak 

yıllara göre değişiyor ve net bir rakam veremiyorum. 

Arıcılar genelde hazır ana arıyı tercih ettiğinden dolayı 

talepte bir sıkıntı yaşamıyoruz dolayısıyla da ürete 

bildiğimiz kadar ana arı üretimi gerçekleştiriyoruz.

Bir Ana arayı ne kadara satıyorsunuz ve nasıl 

pazarlıyorsunuz?

 Ana arıyı tanesi 60 TL’ ye satıyoruz.  Ana arı satışında 

herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şu an üretilen Ana 

arılar kış gelmeden satılıyor çünkü arıcılar kışa ana 

arısız girmek istemiyor. Hatta ana arıya talebin % 99’u 

il dışından geliyor. 

İl dışındaki arıcılar size nasıl ulaşıyor?

Arıcılar olarak önceden beri birbirimizi tanıdığımız 

için bize ulaşmaları kolay oluyor. 

Ana arıyı nasıl besliyorsunuz?

Burada yoğun bir bal akışı olmadığı için genelde kek 

ile besliyoruz. Zaten ana arıdan bal üretimimiz olmadığı 

için onları bu şekilde beslememiz de bir sakınca yok.

Bir kovanda ne kadar sürede ana arı değişimi 

yapılıyor?

Normalde 2 yılda bir kış mevsimine girmeden ana 

arının değiştirilmesi gerekiyor. Yani 3. yılı bulmaması 

gerekiyor. Çünkü genç bir ana arı kovanın bal verimini 

de olumlu etkiliyor.

Son olarak sizlerin okurlarımıza söylemek istediği 

şeyler var mı?

Bizlere her türlü destek veren kurum ve şahıslara, 

ayrıca kendimizi anlatma fırsatı verdiği için Ordu’da 

Tarım Gazetesi’ne teşekkür ediyorum.
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21/05/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan 20/05/2021 ta-
rihli ve 3999 sayılı “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların 
Desteklenmesine” İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve 25/06/2021 tarihli ve 31522 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayımlanan Uygulama Esasları Tebliği’ne (Tebliğ No: 2021/21) ve Bakanlığı-
mızın yayımlamış olduğu Proje Uygulama Rehberine göre yeni ahır-ağıl yapımı, kapasite 
artırımı (rehabilitasyonu), çadır alımı ve makine, alet ekipman alımına % 50 hibe desteği 
uygulanacaktır.

Ahır-ağıl yapımı, kapasite artırımı, çadır alımı ve makine, alet ekipman alımına %  50  
hibe  desteği  projesinden  yararlanmak  isteyen  yetiştiricilerimizin  İl Müdürlüğümüze  1 - 
30  Temmuz  2021  tarihleri  arasında  başvuru  yapmaları gerekmektedir. Hibe desteği  için 
Karar’ın yayımlandığı tarihte (21 Mayıs 2021) işletmesi, Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı 
olan ve en az 1 yıldır işletmesi aktif olan yetiştiricilerimiz, büyükbaş için en az 10 en fazla 
50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç ka-
pasiteli yeni ağıl yapımı ve kapasite artırımı / rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır 
alımı ile makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında, başvuruda bulunabileceklerdir. Hibe 
desteklemesine konu makine alet ve ekipman olarak; yem hazırlama makineleri, gübre 
sıyırıcı sistemleri, seyyar süt sağım makineleri, süt soğutma tankları, hayvan kaşıma ünitesi 
ve otomatik suluk sistemlerine hibe verilmektedir.

Yatırımı onaylanan yetiştiricilerimiz bütün yatırım konularına ait projeleri en geç 30 
Kasım 2021 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir. Hibe desteği başvurusu için; 
1.İşletme tescil belgesi, 2. İşletmedeki hayvan varlığı listesi, 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4. 
Çadır başvurusunda göçer hayvancılık yapıldığına dair belge, 5. Onaylı tapu kayıt örneği, 
6. Adli sicil kaydı, 7. Döner sermaye ücreti (110 TL) makbuzu, yetiştiricilerimizden istenen 
belgelerdir.

AHIR-AĞIL YAPIMINA, KAPASİTE ARTTIRIMINA, ÇADIR ALIMI İLE 
MAKİNE VE ALET EKİPMAN ALIMINA HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI 

BAŞLAMIŞTIR

İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli hayvan sağlığı ekiple-
rimiz tarafından 2021 yılı ilkbahar döneminde ilk beş aylık 
süreçte 312 bin 700 hayvana aşı uygulaması yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Bakanlığımızca hayvan hastalıkları ile mü-
cadele kapsamında tüm illerde her yıl düzenli olarak bü-
yükbaş hayvanlar şap, LSD (Sığırların Nodüler Egzantemi), 
brucella, şarbon hastalıklarına karşı; küçükbaş hayvanlar 
PPR(koyun keçi vebası), brucella, koyun-keçi çiçeği hasta-
lıklarına karşı, kedi-köpekler kuduz hastalığına karşı düzenli 
olarak aşılanmaktadır” dedi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde İlçe 
Müdürlüğümüz ekiplerince 2021 yılı ilkbahar döneminde 
ilk beş aylık süreçte 312 bin 700 hayvana aşı uygulaması 
yapıldığını vurgulayan İl Müdürümüz; “126 bin190 adet bü-
yükbaş hayvana şap aşısı, 130 bin 268 büyükbaş hayvana 
LSD aşısı, 2 bin 14 büyükbaş hayvana antraks aşısı, 7 bin 
972 büyükbaş hayvana brucella aşısı, 19 bin 277 küçükbaş 
hayvana çiçek aşısı, 18 bin 99 küçükbaş hayvana PPR aşı-
sı, 4 bin 594 küçükbaş hayvana brucella aşısı ve 4 bin 286 

adet kedi-köpek türü hayvanlara kuduz aşıları ekiplerimiz-
ce işletmelerine gidilerek uygulanmıştır. Ayrıca 5 aylık süre 
içerisinde yaklaşık 430.000 hayvan sağlık taramasından 
geçirilmiştir. Aşılama çalışmaları ile birlikte İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ekiplerimizce hayvanların tanımlanma-
sı ve kayıt altına alınması işlemleride yürütülmüş olup, bu 
kapsamda 71 bin 707 adet büyükbaş ve küçükbaş küpelen-
miş ve ilgili sistemlere kayıtları yapılarak kimliklendirilmiş-
tir” ifadelerini kullandı.

İl-İlçe Müdürlüklerimiz tarafından aşılama çalışmaları-
nın aralıksız devam edeceğinin altını çizen İl Müdürümüz; 
“İlimizde 35 bin civarında büyükbaş hayvan işletmesi, 1600 
civarında küçükbaş hayvan işletmesi bulunmaktadır. Bu iş-
letmeler aşılama çalışmaları kapsamında yılda en az 2 kere 
ziyaret edilerek hem işletmedeki hayvanlar aşılanmakta 
hem de hayvanlar sağlık taramasından geçirilmektedir. İl-
İlçe Müdürlüklerimizde görevli 100 veteriner hekim, vete-
riner sağlık teknikeri ve veteriner sağlık teknisyeni 40 araç 
ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada çalışmalara 
aralıksız devam edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

HAYVAN HASTALIKLARI İLE ETKİN MÜCADELE YAPILIYOR

Maviyemiş ( Blueberry) Kuzey Amerika, Avrupa, Batı 
Asya’nın kayalık dağlarında, doğada kendiliğinden yeti-
şebilen, çok yıllık ve çalı formunda bir bitkidir. Anavata-
nı Kuzey Amerika’dır. Yüksek rakımda ve asidik toprakta 
maviyemiş yetiştiriciliği yapılabilir ve bitki bu koşullarda 
çok güzel gelişim göstermektedir. Ilıman iklim kuşağına 
da uyum sağlamıştır.

Maviyemiş çalı formunda, yaklaşık 1,5- 2,0 mt.  bo-
yunda, bodur bir bitkidir. Yetiştiriciliği ve hasadı çok ko-
laydır. Toprağa dikildiğinde yaklaşık 50 yıl, saksıda yapılan 
yetiştiricilikte en az 20 yıl ömrü olduğu gözlenmiştir. pH 
aralığı 4,5 – 5,0/5,2 olmalı, asitli toprakta yetiştirilmelidir. 
Mavi yemiş toprak isteği, yetiştiricilik yapmak isteyenler 
için önemli bir unsurdur. Maviyemiş yetiştiriciliği için en 
iyi toprak pH’sı 4,5-5,2 arasında, yüksek organik mad-
de içeriğine sahip, nemli, iyi drene olabilen topraklardır. 
Toprak ıslahı bu özellikler göz önüne alınarak yapılmalıdır.  
Topraktaki organik madde seviyesi %3’ün altında ise yük-
seltilmeli, dikim öncesi pH düzenlenmelidir.

 Toprak pH’ı 5,5’in üzerindeyse, toprak pH’ını düşür-
mek için granül formda kükürt uygulanabilir. pH’ı düşür-
mek için 100 metre kare toprağa pH değerine göre değiş-
mekle birlikte 500 gr ile 1,5 kg arasında değişen oranlarda 
elemental kükürt eklenmelidir. Bu karıştırma işlemi, açık 
arazide üretim yapacaksanız üretimden üç ay önce topra-
ğın üstten 10 cm’lik tabakasına iyice karıştırılmalıdır. Top-
rak pH’sı 6’nın üzerinde ve toprakta yüksek miktarda kalsi-
yum varsa kükürt uygulamasından sonra daha uzun süre 
bekleme yapılmalıdır. Bu durumlarda üretimden önceki 

yıl kükürt uygulaması yapılmalı, toprak nemli tutulmalıdır.

Büyümekte olan maviyemiş bitkilerinin dikildiği sıra 
üzerlerinin talaş, odun parçaları, kabuklar, çürümüş sap-
saman, çam ibreleri, kozalak parçaları veya bitki artıkları 
ile kapatılması işlemime malçlama denir. Maviyemişler 
son derece yüzeysel yayılma gösteren çok ince köklere 
sahiptirler. Dolayısı ile sıra üzerinde yapılacak toprak iş-
leme veya derin çapa işlemleri bu köklere ciddi olarak 
zara verir. Sıra üzerinde çapa yapılmaz, malçlama yapılır. 
Malcın uygulanmadan önce nemli olması gerekir. Malç-
lamada kullanılacak olan materyaller sıra üzerine 60 cm 
genişliğinde ve bir şerit gibi serilmelidir. Malç materyali en 
az 10-15 cm kalınlığında olmalı ve her yıl eksilen kısmı 
yenilenmelidir.

Maviyemiş fidanları 1,5 m sıra üzeri ve 2-3 m sıra arası 
mesafelerde dikilmelidir. Dikim aralık ve mesafeleri ha-
sat şekline, hava akımı ile güneşlenme durumuna göre 
ayarlanmalıdır. Maviyemişlerde bölgeye en uygun çeşit 
seçilmesi, kış soğuklarına karşı dayanıklılığı artırmak için 
bölgede ki soğuklar dikkate alınarak daima bir üst seviye 
soğuğa dayanıklılık gösteren çeşit seçilmelidir. 

Maviyemişlerde ekonomik verim 3.yılda başlar. 6-7.
senede tam verim çağına ulaşır. Maviyemiş çeşitlerinin 
bir çoğunda hasat 7-10 gün aralıklarla 2-3 kez yapılarak 
meyvelerin tamamı toplanabilmektedir.  Hasat sırasında 
optimum meyve kalitesinin elde edilebilmesi için mavi-
yemişlerin tam olgunlukta toplanmaları gerekmektedir. 
Yağmurlu havalarda meyve hasadı yapılırsa tanelerin üze-

rinde ki pus tabakası silinir ve üründe çürüme ile birlikte 
bozulmalarda artış meydana gelir. Normal şartlar altında 
dekara 1,5 – 2 ton meyve hasadı yapılmaktadır. İdeal ko-
şulların sağlanması durumda bazı çeşitlerin verimliliği, 
fidan başına 8-9 kg’a kadar yükseldiği görülmüştür. Bu 
şartlar altında dekar başına verimlilik 2,5 – 3 ton olarak 
hesaplanmıştır. 

MAVİYEMİŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Ayçin ORUÇ -  Ziraat Mühendisi
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile 
koordineli bir şekilde aldıkları tedbirler ve 
sağladıkları ayrıcalıklar sayesinde 2020’nin 
tarımda çok iyi geçtiğini vurgulayan Pakde-
mirli, “Tarımsal hasılada 2020’yi Türkiye’nin 
büyümesinin çok ötesinde bir büyümeyle 
kapattık.” dedi.

Pakdemirli, dış ticaret ve mevsimlik iş-
çiler için tedbirler aldıklarını, destekleri er-
ken ödediklerini, ekstra destek verdiklerini, 
ekilmeyen arazi kalmaması için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalar yaptıkla-
rını anlattı.

“TÜRKİYE, GIDA GÜVENLİĞİNDE BİR 
EKSİKLİK YAŞAMAYACAK”

Bekir Pakdemirli, kuraklık problemine 
ilişkin bir soru üzerine, geçen yıl istenilen 
yağışlar görülmese de tarımsal kuraklığa 
izin vermediklerini belirterek, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Bunun sebebi, depolama sistemleri-
mizin olması. (Yağışlarda) Bu yıl ise geçen 
yıla göre yüzde 25 daha gerileme var. İster 
istemez sulanmayan alanlarda, vejetas-
yonda ciddi bir problem yaşadık. Bunun-
la ilgili Türkiye belli bir miktarda etkilendi. 
Tabii bununla alakalı ne yaptık? Kuraklıktan 
etkilenen çiftçilerimize bir destek verilmesi 
gerekiyordu. Dekarda 151 liraya varan bir 
destek Cumhurbaşkanımız tarafından açık-
landı. Şu an kayıp, bizim üstesinden gele-
meyeceğimiz bir kayıp değil. Türkiye’nin 
üretimi, TMO ve piyasanın stokları, almış 
olduğumuz dış ticaret tedbirleriyle beraber 
Türkiye herhangi bir konuda, gıda güven-
liğinde bir eksiklik yaşamayacak. Ama bu 
kuraklığı da sürekli olarak yaşayabiliriz.”

Pakdemirli, çiftçilere TARSİM sigortası 
yaptırma çağrısında bulunarak, kuraklığın 
bundan sonra da yaşanabileceğini, çok 
değişken bir iklim döneminde olduklarını 
söyledi.

“KURAKLIKLA İLGİLİ GEREKLİ TEDBİR-
LER ALINDI”

Pakdemirli, kuraklığa karşı en büyük 
tedbirin “sulama yatırımlarını artırmak” 
olduğunu, bu konuda önemli bir atılım 
yaptıklarını belirterek, “En hızlı şekilde su-
lama yatırımlarımızı artırıyoruz. Mümkün 

mertebe çiftçimize destek olma gayreti 
içerisindeyiz. Piyasalarda herkesin gönlü 
rahat olsun. Kuraklıkla ilgili gerekli tedbirler 
alınmıştır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün 
de, yarın da bir problem yaşamayacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, ekmek fiyatlarının artacağı-
na ilişkin söylentilerin hatırlatılması üzeri-
ne, “Son 2 yıldır sanayici, TMO tarafından 
buğday temini noktasında destekleniyor-
du. Desteğimiz bundan sonra da devam 
eder. Ekmek fiyatlarında çok aşırı artışlar 
olmayacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

Gıda güvenliği konusundaki çalışma-
lara değinen Pakdemirli, en son 2004’te 
yapılan Tarım Şurası’nı 15 yıl aradan son-
ra topladıklarını, tüm paydaşları bir araya 
getirdiklerini, ortak akılla bir eylem planı 
ortaya çıkardıklarını, sonuçlarını takip et-
tiklerini anlattı.

Pakdemirli, sürekli sahada oldukları-
nı ve problemleri dinlediklerini belirterek, 
“Son 3 yılda bütün rakamlar iyiye gidiyor 
ve bu iyiye gitmenin aslında bana göre tek 
bir sebebi var; sahadayız.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BİR AN EVVEL SÖZLEŞ-
MELİ ÜRETİME GEÇMESİ LAZIM”

Bakan Pakdemirli, tarladan sofraya uza-
nan yolda ürünlerdeki fiyat artışına ilişkin 
soru üzerine, bu konuda bazı yapısal prob-
lemler bulunduğunu, sözleşmeli üretim 
noktasında eksiklik yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’nin sözleşmeli üretime geçme-
si gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

“Bununla ilgili yasa tasarımımız 
Meclis’te. Çok iyi çalışılmış bir yasa tasarı-
sı. Bana göre sözleşmeli üretim, Türkiye’de 
bugün itibarıyla bizim Bakanlıkta yapa-
cağımız en önemli projelerden bir tane-
sidir, son 2 senede, kalan zamanımızda. 
Türkiye’nin bir an evvel sözleşmeli üretime 
geçmesi lazım. Bu geçiş bir anda olmaz 
belki. Hem çiftçi hem tüccar hem ihracat 
hem üretim dengesi açısından çok önemli 
diye düşünüyorum.”

Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı proje-
lerine değinirken, bu uygulamanın tarım-
da fiyat dalgalanmasını önleyebileceğini, 

ürünlerin tarladan sofraya çok daha istik-
rarlı ulaşmasını sağlayabileceğini kaydetti.

“TARLALARDA YERLİ TOHUM ORANI 
YÜZDE 96”

Bekir Pakdemirli, yerli tohum çalışma-
larına ilişkin soru üzerine, ithal tohumla 
ilgili doğru olmayan bir algı olduğunu be-
lirterek, Türkiye’deki 1.000 tohum firması-
nın 940’ının yerli, 42’sinin yerli, diğerlerinin 
ise yerli-yabancı ortaklığa sahip olduğunu 
bildirdi.

Pakdemirli, “Türkiye’nin tarladaki ye-
terliliği yüzde 96. Yani 100 dönüm tarlanın 
96’sı yerli. Türkiye’nin çok ciddi bir ihracatı 
var. 162 milyon dolar ihracat yapan bir ülke. 
Türkiye bu konuda çok başarılı. Kendimizi 
geliştireceğimiz alanlar yok mu? Ben her 
konuda da, yani çok iyi, süper istemem. 2 
tane alan var; bir tanesi anaç tohum. Bunu 
geliştirme konusunda biraz daha çalışma-
mız lazım. İkincisi de sebze tohumlarında 
bir eksiğimiz var. Sebze tohumlarında biraz 
ithalata bağımlılık var. Türkiye’de tohumla 
ilgili bir problem yok. Tohum ihracatçısı bir 
ülkeyiz.” şeklinde konuştu.

Genç ve kadın çiftçilere yönelik çalış-
malara değinen Pakdemirli, “Şu veya bu 
şekilde gençlerimizi doğdukları yerde kal-
maya ikna etmemiz lazım. Ama bir insanın 
doğduğu yerde kalmaya ikna olması için 
doğduğu yerde doyması lazım. Bunları da 
girişimci haline getirmemiz lazım.” dedi.

Kadın ve gençlerin doğdukları yer-
de kalmasına çok önem verdiklerini ifade 
eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Pandemi dönemi aslında bu konuda 
bizim için de bir fırsat oldu. Yani okumuş 
ama şehirlerden kaçmayı düşünen bir kit-
leyle de karşı karşıya kaldık. Burada işte bir 
fırsat olduğunu düşündük. Çeşitli çalış-
malar yaptık, broşürler hazırladık. Var olan 
çiftçilerimizi koruyacağız, onları motive 
edeceğiz, ‘üretim yapın’ diyeceğiz. Bir de 
yenilerini bu işin içerisine katmamız lazım. 
Tabii en önemlisi de belli bir yaşı geçmiş-
lerin değil, genç ve girişimci olan kadınla-
rımıza, gençlerimize bu konuda destek ve-
receğiz, vermeye devam edeceğiz.”

Pakdemirli, salgın sürecinde gençlerin 

tekrar memleketlerine, tarıma döndüğüne 
dair bir veri olup olmadığına ilişkin soru 
üzerine, “Bir istatistik yok, gözlem var. İna-
nılmaz derecede tekrar geriye doğru dö-
nüş konusunda heves ve istek var. Bunu 
şuradan anlayabiliyoruz; Türkiye’de tarım 
arazisi fiyatları son 3 yılda en az 3 misli art-
tı.” diye konuştu.

“SU KAYNAKLARINA ÇOK İYİ DAV-
RANMAMIZ LAZIM”

Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin kurak 
ülke olmaya aday olduğunu belirterek, bu 
nedenle yeraltı barajlarını devreye almaya 
başladıklarını, 2023’e kadar 150 tane bitir-
meyi hedeflediklerini, 2021 sonu itibarıyla 
50 adet yeraltı barajının bitmiş olacağını 
bildirdi.

Yeraltı barajlarının kuraklığa karşı fay-
dalarına değinen Pakdemirli, buharlaşma 
olmadığı için suyun çok daha iyi muhafaza 
edilebildiğini, kamulaştırma maliyetlerinin 
bulunmadığını, sosyolojik problemler orta-
ya çıkmadığını söyledi.

Pakdemirli, su kaynaklarına çok iyi dav-
ranılması gerektiğini vurgulayarak, “Su kay-
naklarını artırmamız lazım. Buradaki gideri 
de azaltıyor olmamız lazım. Buradaki gi-
derde aslan payı tarım kesimine ait. Daha 
akılcı metotlarla bu suyu kullanmanın yo-
lunu bulmalıyız.” dedi.

Tarımda 11 çeyrektir süren büyümenin 
çiftçilere yansıdığını ifade eden Pakdemirli, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hububat, arpa, buğday, kayısı fiya-
tından memnun olmayan çiftçimizi tanı-
mıyorum. Fındıktan, bakliyat fiyatından 
memnun olmayan bir çiftçimizi tanımıyo-
rum. Yani biz şöyle bir söz vermiştik; Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber 
bir yıl içerisinde sahada problemli bir ürün, 
para kazanmıyor denilen bir ürün bırak-
mayacağız diye... 2019 içerisinde bunu 
gerçekleştirme şansımız oldu. 2020’de de 
pandemiye rağmen bunu devam ettir-
dik ve pandemiye rağmen çiftçi ürününü 
sattı ve para kazandı. Bazı istisnalar olmuş 
olabilir ama genel itibarıyla biz her zaman 
çiftçinin yanında olduğumuzu gösterdik. 
Bu anlamda çiftçi bir şekilde parayı kazan-
dı.”

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam
“TÜRKİYE, DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE, YARIN DA BİR PROBLEM YAŞAMAYACAKTIR”

Ülkemizde ilk olarak 1986 yılında Karadeniz, Marmara 
ve Ege Bölgelerinde adaptasyon çalışmaları ile başlayan 
Kivi yetiştiriciliğine İlimizde 1994 yılında birkaç fidan ile 
başlanılmış olup; Bugün ise 3 bin dekarın üzerinde bir 
alanda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizin tek coğrafı 
işaretli kivisi olan Ordu Kivisi’ni daha kaliteli duruma getir-
mek için üreticilerimizin yaz budaması ve meyve seyrelt-
mesini yapmaları gerekmektedir. Yaz budaması ve meyve 
seyreltmesi ile hem ürün kalitesini hem de pazar değerini 
artırırız. Bunun içinde aşağıda gösterilen şekilde yaz bu-
daması ve meyve seyreltmesi yapılmalıdır.

Yaz Budaması:

Kivilerde yaz budamaları, dallar arasına güneş ışığının 
sürekli olarak nüfuz etmesini sağlamak, kış budaması ile 
omcalar arasında sağlanmış olan mesafe ve düzeni sür-
dürmek, yeterli yaprak alanı oluşturarak meyve gelişimini 
sağlamak, budama sonrası çubuklar üzerinde kalan göz-
lerin pişkinleşmesini ve ertesi yıl daha fazla ürün almak 
amacıyla yapılır. Yaz budamalarına çiçeklenmeden he-
men sonra başlanabilir ve yaz boyu devam edilir.

İlk önce çiçek açmayan ve tellerden dışarıya sarkmış 
dallar kesilip atılır.

Çiçek açmış koltuk altı meyve dalları da son meyve-
den itibaren 4-6 yaprak sayılarak kalan kısmı kesilir.

Yaşlı dallardan çıkan obur dallar ve diğer dallara sarıl-
mış dallar da kesilip atılır.

Yaz boyunca vejetatif büyüme çok kuvvetli olabilir. 
Ertesi yıl varlığı istenmeyen dalların yaz budamaları ile 
kesilip atılması gerekir.

Yaşlı dalların yerine konacak dallarda uç alma yapıla-
rak bunların diğer dallara sarılması önlenmiş olunur.

Yaz budamalarında gövdeden çıkan obur dalların dip-
ten kesilip çıkarılması gerekir

Yaz budamaları yapılırken aşırıya kaçmamaya dikkat 
etmek gerekir. Aksi takdirde meyve yanıklıkları söz konu-
su olabilir

Meyve Seyreltmesi:

Kivilerde diğer meyvelerdeki gibi meyve dökümleri ol-
maz. Meydana gelen tüm meyveler hasat zamanına kadar 
omca üzerinde kaldığından seyreltilmenin elle yapılması 
gerekir. Meyveler teşekkül ettikten sonra seyreltme işine 
ne kadar erken başlanılırsa kalan meyvelerin irileşmesi 

o oranda fazla olur. Eğer kış budamaları usulüne uygun 
olarak yapılmış ise üçlü gruplar halinde oluşan meyve-
lerde ortadaki iri olanının bırakılıp diğer ikisinin seyreltil-
mesi gerekir. Bununla beraber pazar değeri olmayan ikiz 
meyveler ve şekil bozukluğu olanlarda daldan toplanır. Bir 
meyve sürgününde 6 adet kivi meyvesinden daha fazla 
meyve olmaması gerekir çünkü kivi meyvelerini büyüte-
mez ve pazar değeri kaybedebilir.

KİVİDE YAZ BUDAMASI VE MEYVE SEYRELTMESİNİ UNUTMAYALIM!
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Malzemesi :• 1 kg kadar diken ucu, 
2 adet orta boy soğan, 3 yemek kaşığı 
sıvı yağ,  1 yemek kaşığı dolusu tereyağı,  
2 diş sarımsak, Tuz

Yapılışı: 

• Diken uçlarını iyice ayıklayıp, yıka-
yalım. Derin bir tencereye su koyalım ve 
kaynatalım. Temizlenmiş diken uçlarını 
doğramadan tencereye alalım ve 45 da-
kika kadar haşlayalım.

• Haşlanan diken uçlarının suyunu 
süzüp, soğuk su dolu bir kaba aktaralım 
ve bir süre soğuk suda bekletelim. Kavu-
racağımız zaman diken uçlarının suyunu 

süzüp, gelişi güzel şekilde bıçak ile kese-
lim.

• Tencereye sıvı yağı alıp, soğanları 
ve rendelenmiş sarımsakları ilave ederek 
pembeleşene kadar kavuralım. Ardından 
diken uçlarını ilave edelim. Tuzunu ve 
karabiberi de ekleyip, 1-2 kez alt üst ede-
rek ocağı kapatalım.

• Daha sonra hazırlamış olduğumuz 
melocan(diken ucu) kavurmasını servis 
tabaklarına alalım ve servise hazır hale 
getirelim

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

•  Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler gösteriyor, 
mide öz suyunun artmasına destek olarak sindirim prob-
lemi yaşayanlara yardımcı oluyor.

•  Yemeklerden sonra oluşan şişkinlik, hazımsızlık gibi 
sorunlarla baş etmede de yanımızda yer alıyor.

•  Aynı zamanda idrar söktürücü bir etki gösteriyor.

•  Eklem ağrılarının dinmesine, romatizmal ağrıların 
azalmasına destek oluyor.

•  Pankreas, böbrek ve safra kesesinin düzenli çalış-
masına yardımcı oluyor, salgıların sağlıklı bir şekilde sal-
gılanmasını sağlıyor.

•  Bu özelliği nedeniyle safra kesesi ve böbreklerde 
oluşabilecek taş sıkıntısının önüne geçtiği söyleniyor. 
Ancak bu çok ciddi bir etki olduğundan böbreklerinde 
ya da safra kesesinde taş olanların asla bilinçsizce bu otu 
kullanmamaları, mutlaka doktorlarına danışmaları büyük 
önem taşıyor.

Adamın biri 
yeni bir minibüs 
alır. Sonraki gün 
de minibüsü tıklım 
tıklım doldurup 
kasabanın yolunu 
tutar. Derken mini-
büs gittikçe hızla-

nır. Yolculardan biri;

-”Kaptan yavaş, bir yere çarpacağız.” der. Şoför;

-” Sen bu minübüsü biliyor musun?” diye sorar. Yolcu;

-”hayır” diye cevap verir. Şoför;

-”O zaman susacaksın.” der ve devam eder. Minibüs 
hızlanmaya devam eder. Bir süre sonra bir yolcu daha 
seslenir:

-”Oğlum, ben hastayım biraz yavaş.” Şoför yine sorar;

-”Sen bu minübüsü biliyor musun?” Amca ne bilsin; 
“hayır” der. Şoför;

-”O zaman susacaksın.” der ve devam eder. Bu kez bir 
kadın seslenir:

-”Hamileyim, lütfen biraz yavaş; çocuğumu düşürece-
ğim.” Şoför yine sorar:

-”Sen bu minübüsü biliyor musun?” Kadın “yok” der şo-
för yine aynı cevabı verir...

Arkadan kızgın bir ses tonuyla bir genç seslenir:

-”Yavaş git kardeşim, öldüreceksin bizi.” Şoför yine so-
rar;

-”Sen bu minübüsü biliyor musun?” Genç;

-”Biliyorum lan ne olacak?” der. Şoför sevinçle ve telaş-
la son soruyu sorar:

-”O zaman çabuk söyle bunun freni nerede?”

MELOCAN (DİKEN UCU) KAVURMASI AĞLAYAN KEK

& Bitkiler

Sağlık

ALTIN OTU

biraz da 

gülelim...

4 Melocan (Diken 
Ucu) Kavurması

4 Ağlayan 
Kek

- Yeni Minübüs -

-Avucunuzdaki Kelebek -

Akıllı iki kız kardeş varmış, bilgiye açlarmış ve 
okullarındaki, etraflarından aldıkları bilgi yetersiz 
olmuş.

Yörelerindeki en büyük bilgeye gitmeye, ondan 
da bilgi almaya karar vermişler.

Bilge adam kızların sorduğu bütün soruları bilmiş. 
Kızlar daha fazla bilgi almak için bir süreliğine daha 
bilgenin yanında kalmışlar.

Ama sonra bilgenin her sordukları soruyu 
bilmelerinden sıkılmışlar. “Bilgenin dahi 
bilemeyeceği bir soru bulalım” demiş birisi.

 
Kızlardan biri, bilgenin bile bilemeyeceği bir soru 

buldum diye sevinmiş. Avucumun içine bir kelebek 
alacağım “Avucumun içinde bir kelebek var. Canlı 

mı, ölü mü?” diye bilgeye soracağım, ölü derse 
kelebeği serbest bırakacağım. Canlı derse, avucumu 
hafifçe bastıracağım.

Kızlardan biri avucu kapalı bilgeye uzatmış ve 
sormuş:

– Avucumun içinde bir kelebek var; bilin bakalım 
canlı mı, ölü mü?

Bilge, kızın gözlerine uzun uzun bakmış ve cevap 
vermiş:

– Senin elinde kızım senin elinde…
Hayat akarken; iyi veya kötü, güzel veya 

çirkin, doğru veya yanlış, mutluluk veya hüzün, 
avucunuzdaki kelebek gibi senin elinde…

Malzemesi: Keki için:4 adet yumurta, 1 su bardağı 
şeker, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı süt, 1 pa-
ket kakao (3 yemek kaşığı), 1, 5 su bardağı un (elenmiş), 1 
paket Kabartma tozu, Keki ıslatmak için:2 su bardağı süt, 
Sosu İçin;1 paket çikolata sosu, 2,5 su bardağı süt,Üzeri 
için;1 poşet krem şanti, 1 su bardağı soğuk süt

Yapılışı: İlk olarak karıştırma kabında yumurta ve şeker 
iyice çırpılır. Kalan hamur malzemeleri ilave edilerek kek 
hamuru hazırlanır. Yaklaşık 28×28 boyutunda kare bor-
camda ya da yuvarlak borcam da kullanabilirsiniz. Yağlan-
mış fırın kabına hamur dökülerek 170 C fırında yaklaşık 35 
dakika pişirilir. İlk sıcağı çıkan kek kürdan ile delinir, 2 su 
bardağı süt üzerine gezdirilir. Kek tamamen soğuduktan 
sonra üzerine hazırlamış olduğunuz krem şanti sürülür. 
Çikolata sosu hazırlanır ve son olarak soğuyan bol çiko-
lata sosu ile üzeri kaplanır. Çikolata sosunun da mutlaka 
soğumuş olması gereklidir. Bir kaç saat dinlendirdikten 
sonra dilimlenip, dilediğiniz gibi süslenerek servis yapılır. 
Afiyet olsun.
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Ekosistemin belki de en önemli canlıları, dünyanın ka-
dim emekçileri arılar; üretmiş olduğu bal, polen, arı sütü, 
propolis ve arı zehiri ile toplumun sağlıklı beslenmesine 
katkı sağlarken aynı zamanda bal, propolis ve arı zehiriyle 
uygulanan apiterapi ile insan sağlığına da hizmet etmek-
tedir. Arı ile yaşam arasındaki bu bağın önemine dikkat 
çekmek amacıyla her yıl 20 Mayıs Dünya Arı Günü olarak 

kutlanmaktadır. Bu vesile ile İl Tarım ve Orman Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ; Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Feyzullah KONAK’ı, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Akın ÇİFÇİ’yi, Ordu Bal Üreticileri Birliği Başkanı 
Necati AYDIN’ı ve ayrıca Altınordu ve Gürgentepe ilçele-
rimizdeki arıcılarımızı ziyaret ederek Dünya Arı Günü’nü 
kutladı.

Ziyaretler kapsamında bir açıklama yapan İl Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ; “Beslenmemizde tüketmiş oldu-
ğumuz gıdaların 1/3 ünün döllenmesi (polinasyon) arılar 
tarafından gerçekleşmektedir. Arılar nektar ve polen top-
larken çiçeklerin döllenmesini sağlayıp, bitkisel üretimi 
nicelik ve nitelik olarak artırmaktadır. Ülkemiz genelinde 
kovan başına bal üretimi 13 kg iken ilimizde kovan başına 
30 kg bal üretilmekte olup, 17.200 kg. bal üretimi ile birinci 
sırada bulunmaktayız. Ürettiğimiz bu bal ile ilimiz ekono-
misine ise yıllık yaklaşık 400 milyon TL gibi ciddi bir katkı 
sağlanmaktadır.

 Üretiminde birinci olduğumuz bal ile ilgili Bakanlığı-
mızın arıcılığın geliştirilmesi için damızlık ana arı, organik 
arıcılık ve arılı kovan desteği verdiğine değinen İl Müdü-

rümüz;  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazırla-
mış olduğumuz projelerle arı ürünlerini çeşitlendirmeye 
gayret göstermekteyiz. Özellikle arı ürünlerinin üretimin 
artırılması için hazırlanan projeler ile başta Bakanlığımız 
olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP’tan 
çeşitli kaynaklar oluşturulmuştur.  Aynı zamanda arı sütü 
üretimi ile ilgili Arıcılık Araştırma Enstitüsü ile birlikte arı 
üreticimize eğitim verilerek gerekli destek sağlanmıştır.

İçinde bulunduğumuz ilaçlama dönemi dolayısıyla 
fındık üreticilerimizi de uyaran İl Müdürümüz; Özellikle 
fındık üreticilerimizin fındık kurdu ile mücadele yapma-
dan önce bölgelerindeki arıcıları uyarmaları ayrıca zirai 
mücadele faaliyetlerini günün çok erken ya da akşam geç 
saatlerde yapmaları uygun olacaktır.

Bizler ve ekosistem için oldukça önemli olan arı ve 
ürünlerinin daha da geliştirilmesi için çalışmalarımız 
bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Bu vesile ile 
tüm arıcılarımızın Dünya Arı Gününü kutlar, kazasız bela-
sız hayırlı ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini dilerim.” 
diyerek sözlerini noktaladı.

ARI VARSA HAYAT VAR

İl Müdürlüğümüz su ürünleri denetim ekibi tarafından İli-
miz Akkuş İlçesinde bulunan Tokat ve Samsun İl sınırlarında-
ki Hasan Uğurlu Baraj Gölünde denetim yapıldı.

Denetimlerimiz; Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jan-
darma Komutanlığı tarafından 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanu-
nu kapsamında ortaklaşa ve eş zamanlı olarak su ürünleri 
kontrol botu ile baraj gölü içerisinde ve aynı zamanda baraj 
kenarında yapılmıştır.

Yapılan denetim neticesinde yaklaşık 1.000 (bin) metre 
uzatma ağına, 3 (üç) adet pintere ve 1 (bir) takım parakete 
oltasına el konulmuştur. Ağlardan çıkan canlı yayın ve sazan 
balıkları baraj gölüne bırakılmıştır. Ayrıca yöre halkına yasak-
larla ilgili bilgi verilmiştir. 

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletil-
mesinin sağlanması amacıyla İl/İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüklerimizde görevli su ürünleri kontrol görevlileri tarafından 
su ürünleri denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

AKKUŞ İLÇESİ HASAN UĞURLU BARAJ GÖLÜNDE EŞ 
ZAMANLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İLİMİZDE MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİNE İLGİ 
HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

 Bakanlığımız tarafından uygulanan “Genç Çiftçi 

Projesi”nden faydalanan 58 genç arıcımızdan birisi olan 

Melek CEYLAN; 40 adet arılı kovan ile başladığı arıcılıkta 

kovan sayısını 100’e çıkarttı.

Genç kadın arıcımızı ziyaret eden İl Müdürümüz Kemal 

YILMAZ yaptığı açıklamada; “İlimizde Bakanlığımız tarafın-

dan uygulanan genç çiftçi projesi kapsamında 58 arıcımıza 

40’ar adet kovandan toplam 2 bin 320 adet arılı kovan hibe 

edilmiştir. Genç arıcılarımızın tamamına yakını arılarını ar-

tırmış ve toplam da projeden yararlanan genç çiftçilerimi-

zin arılı kovan varlığı 5 bin 276’ya ulaşmıştır” dedi.

Genç çiftçi projesi ile ilimiz arıcılık faaliyetlerine önemli 

katkı sağlandığını ifade eden İl Müdürümüz; “2018 yılında 

genç çiftçi projesi kapsamında 30 Bin TL değerinde 40 adet 

arılı kovan hibe alarak arıcılığa başlayan Gürgentepe ilçesi 

Hasancık mahallesinde yaşayan Melek CEYLAN, şuan itiba-

riyle kovan sayısını 100’e çıkarttı. Proje sayesinde arıcılıkla 

tanışan kadın arıcımız, yılda yaklaşık 2 ton bal üretirken, 

evine de ekonomik katkı sunmaya başladı” ifadelerini kul-

landı.

İl Müdürümüz, genç arıcılarımızın 132 ton bal üretimi 

ile İlimiz ekonomisine yılda 2.6 Milyon TL katkı sağladığını 

belirterek, bir kısmının da polen ve arı sütü üretimine baş-

ladığını vurguladı.

Proje ile birlikte arıcılığa başlayan Melek CEYLAN ise; 

“Genç Çiftçi Projesi sayesinde arıcılıkla tanıştım ve işimi 

çok seviyorum. Ev ekonomisine bu sayede destek oluyo-

rum. Kovan sayısını daha da artırmayı hedefliyorum. Tüm 

ev hanımlarına bu tarz projeleri kesinlikle öneriyorum. Des-

tek veren Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum” 

dedi.

GENÇ ÇİFTÇİMİZ 
40 KOVAN ARISINI

 100 KOVANA ÇIKARTTI

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; Fatsa Kaymakamı Ömer 
Lütfi YARAN, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdü-
rü Erkan AYAZ; Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat 
AYDOĞAN ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar GÜRSU ile 
birlikte Fatsa ilçesinde bulunan Ümran AKÇA’ya ait mantar 
üretim tesisini ziyaret etti.

Tesis ziyareti esnasında açıklamalarda bulunan İl Mü-
dürümüz Kemal YILMAZ; “Ordu ili Fatsa ilçesi Sefaköy Ma-
hallesinde TKDK destekli kültür mantarı yetiştiriciliği yapan 
üreticimiz Ümran AKÇA 2019 yılında TKDK’ya başvurarak 
120+120m2 olmak üzere 2 bölüm olarak toplamda 240 m2 
kültür mantarı tesisini kurmuş ve 2 ay önce faaliyetine baş-
lamıştır. İlk hasadını gerçekleştiren üreticimiz 120 m2lik bö-
lümde 15 ton kompost kullanarak 1.flashtan 2 ton ürün ha-
sat etmiştir. 2.ve 3. flashta toplam 4,5-5 ton civarında ürün 
hasat edilmesi beklenmektedir” dedi.

İlimizde mantar üretimi konusunda yapılan çalışmaların 
olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan İl Müdürümüz; “İli-
mizde 2015 yılında 1 tane istiridye mantarı tesisi bulunur-
ken, son yıllarda yapılan çalışmalar ve verilen destekler ne-
ticesinde bugün itibari ile 9 tanesi beyaz şapkalı mantar, 21 
tanesi ise istiridye mantarı olmak üzere toplamda 30 adet 
kültür mantarı tesisimiz mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Mantarın ilimize uygun bir ürün olduğunu vurgulayan 
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Karadeniz’de arazilerin par-
çalı ve parsellerin küçük olmasından dolayı küçük üretim 
alanlarında gerçekleştirilebilen mantar yetiştiriciliği ilimiz 
için çok uygundur. Çünkü mantar dar alanda yüksek getirisi 
olan bir üründür. İl Müdürlüğü olarak İlimizde üreticilerimi-
zin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, küçük alanlar-
dan yüksek gelir elde edilebilecek mantar yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarımız devam ede-
cektir” diyerek sözlerini noktaladı.

Üreticimiz Ümran AKÇA’ da yaptığı açıklamada; “Yak-
laşık 11 yıllık özel sektör tecrübemden sonra çoğu genç 
arkadaşlarım gibi kendi işimi kurma hayalim oldu. Özel-

likle toprakla uğraşmayı sevdiğim için tarımsal üretim 
yapmak istedim. 2019 yılında Fatsa İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nün yönlendirmesi ve destekleriyle mantar üre-
timine karar verdim. Hayalimi gerçekleştirmek için TKDK’ya 
kültür mantarı üretim tesisi projesiyle başvurumu yaptım. 
Kurum tarafından uygun görülüp onaylanan ve %55 hibe 
ile desteklenen projenin kurulumunu yaklaşık 2 ay önce 
tamamlayarak üretime başladık. İlk etapta tesisin yarı ka-
pasitesiyle üretime başlayarak pazarın nabzını ölçme fırsa-
tımız oldu ve üretim kalitemiz sayesinde pazardaki yerimizi 
hızla aldık. Pazardaki talebi karşılayabilmek için 2. ünitemizi 
de en kısa zamanda aktif hale getirerek tam kapasite üreti-
me başlayacağız. Bu süreçte destek veren Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na, TKDK Ordu İl Koordinatörlüğüne, İl ve İlçe 
Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi.


