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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021 yılında 

toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapacaklarını 

açıkladı.

Dr. Bekir Pakdemirli, “Bugün tarımda bir başarı sağladıy-

sak hep üreticiyi, besiciyi, çiftçiyi dinleyerek bunu sağladık. 

Zaman zaman derdinizi çözdük, zaman zaman da çözeme-

dik ama şundan emin olun. Eğer bir derdiniz varsa, gece ışık-

larınız yanıyorsa, siz uyumadıysanız biz de uyumadık. Böyle-

likle il il dolaşarak sizlerin dertlerini alarak, bunlara ya yerinde 

ya da Ankara’da çözüm sağlamaya çalıştık.” diye konuştu.

2021 YILINDA 24 MİLYAR LİRA 

TARIMSAL DESTEK ÖDEYECEĞİZ

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Tarım ve Orman Bakan-
lığı olarak 174 Alo Gıda Hattı ve 0 (501) 174 0 174 nolu İhbar 
Hattımız ile tüketicilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz” 
dedi.

İl Müdürümüz yaptığı açıklamada;  “ALO 174 Gıda Hat-
tı tüketicinin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve 
şikâyette ilgili mercie kolay bir şekilde ulaşabilmesi, ile-
tişimin tek merkezden yönlendirilmesi, tüketiciye en kısa 
zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun takibi amacıyla 
kurulmuştur. Alo 174 Gıda Hattı ile tüketici, gıdaya ilişkin 
her türlü şikayet ve talebi, Türkiye’nin her yerinden 174’ü 
arayarak ya da 0501 174 0174 numaralı iletişim hattı üzerin-
den çağrı merkezine bildirebilmektedir. Sistem üzerinden 
şikayet kaydı oluşturulan kişinin kişisel bilgileri 3. şahıslarla 
kesinlikle paylaşılmamaktadır” şeklinde konuştu.

 İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal Yılmaz, ilimizde 
serbest sistem ve organik yumurta üretimi yapan işletme-
lerde bulunan yaklaşık 115 bin tavuktan günlük 101 bin adet 
yumurtanın üretildiğini belirtti.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ konu ile ilgili yaptığı açık-
lamada; İlimizde fındık üreticilerine ek gelir sağlanması 
amacıyla Serbest Sistem ve Organik Yumurta Tavukçuluğu 
ile ilgili çalışmaların İl Müdürlüğümüz tarafından ilk olarak 
2014 yılında başlatıldığını vurguladı.

2014 yılında hayata geçirilen “Doğu Karadeniz Bölge-
sinde Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaş-
tırılması Projesi” kapsamında ilk yıl 38 adet işletme kurul-
duğunu söyleyen İl Müdürümüz; “Projenin ikinci yılında 
işletme sayısı 72’ye ulaşmıştır. Bu işletmelerden bir kısmı 
2016 yılında organik yumurta tavukçuluğuna geçiş yapmış 
ve halen 34 işletmemizde organik üretim devam etmekte-
dir” ifadelerini kullandı.

Projenin başlangıcından bugüne kadar Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığının sağladığı kaynaklarla üretici-
lere verilen desteğin sürekli arttığını vurgulayan İl Müdürü-
müz, şöyle konuştu:

“İşletme sayısı 127’ye ulaşmıştır. Projenin sürdürülebi-
lirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ilk olarak Ordu Yumurta 
Üreticileri Birliği kurulmuş, daha sonra yem ve yarka mali-
yetinin düşürülmesi amacıyla Yem Fabrikası ve Yarka Üre-
tim Tesisi, ayrıca üretilen yumurtaların paketlenmesi ama-
cıyla da Yumurta Paketleme Tesisi DOKAP Bölge Kalkınma 

İdaresi kaynaklarıyla kurulmuş ve üreticilerimizin hizme-
tine sunulmuştur. Bugün bu tesisler kiralanmak suretiyle 
Ordu Yumurta Üreticileri Birliği tarafından işletilmektedir.”

Ordu’da yumurta sektörünün ilimiz ekonomisine yıllık 
30 milyon lira katkı sağlayan bir sektör haline geldiğini be-
lirten İl Müdürümüz; “İlimizde, serbest sistem ve organik 
yumurta üretimi yapan işletmelerimizde bulunan yaklaşık 
115 bin tavuktan günlük 101 bin adet yumurta üretilmekte 
olup, üreticiler yumurtalarını hem kendi imkânlarıyla hem 
de birlik üzerinden il içi ve il dışına pazarlayarak tüketici-
lerimizle buluşturmaktadır. Aynı zamana ilimizde üretilen 
yumurtaların kısa süre içinde birlik tarafından Dubai’ye ih-
racatı gerçekleştirilecek” diyerek sözlerine son verdi. 

İlimizde ana ürün olan fındıkta verim ve kaliteyi artır-

mak için yapılan çalışmalar devam ederken diğer yandan 

kırsal alanda gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi için ça-

lışmalar yürütülüyor. Bunlardan biri olan örtü altı yetişti-

riciliğinin Ordu ilimizde yaygınlaştırılması amacıyla uzun 

yıllardan beri çalışmalar yapılmakta olup, bu çalışmalar son 

yıllarda artarak devam etmektedir. Örtü altı yetiştiriciliğini 

teşvik ederek üretim desenini daha da zenginleştirmek, bi-

rim alandan kaliteli ve yüksek verim almak ve üreticilerin 

gelirlerini artırmak amacıyla projeler uygulanmaktadır.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı 

açıklamada; “İlimizde örtüaltı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 

çalışmaları kapsamında, üreticilerimizin atıl seralarını aktif 

hale getirmek için sebze fidesi ve sera naylonu konularında 

destekler verildiğini belirtmiştir. 

ALO 174 GIDA HATTI İLE 
7/24 HİZMETİNİZDEYİZ

ORDU’DA YUMURTA ÜRETİMİ ARTIYOR

ORDU İLİNDE ÖRTÜALTI 
YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİŞİYOR

KÖŞE YAZISI

Salgın, deprem ve fırtınalar ile dolu bir yılı geride 
bırakmanın sevinci, sağlık, mutluluk ve başarılar ile dolu 
yeni bir yılın temennisi ile girdik 2021 yılına. Kim bilebilirdi 
ki Çin’de bir virüs ortaya çıkacak ve Ülkemizde dâhil olmak 
üzere tüm dünyayı etkisi altına alacak, bunun sonucunda da 
tüm alışkanlıklarımız değişecek. Bizler Anadolu insanı olarak 
sevincimizi, üzüntümüzü kucaklaşarak yaşayan bir milletiz. 
Bu süreçte büyüklerimizden, sevdiklerimizden, dostlarımızdan 
ayrı bayramlar geçirdik. Belki de birliğin, beraberliğin kıymetini 
daha iyi anladık. Ancak yaşanan salgın süreci alışkanlıklarımızın 
birçoğunu değiştirirken diğer taraftan ülkeler için tarımın ne 
derece kritik ve hayati bir öneme sahip olduğunu bizlere bir 
kez daha hatırlatmış oldu. Özellikle bu süreçte bir ülkenin 
tarımsal üretimde kendi kendine yeterli olmasının ve kesintisiz 
gıda arzını sağlayabilmesinin çok önemli olduğu tekrar gözler 
önüne serildi. Ülkeler bir yandan virüse çare ararken bir yandan 
da insanların yaşamını sürdürmesi için gerekli gıdaların temini 
için yeni tedbirler almaya yöneldi.
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Kemal YILMAZ
İl Müdürü

Dünya fındık üretiminin %25’i, Ülkemiz fındık 
üretiminin ise %30-35’i Ordu ilimiz tarafından 
gerçekleştirilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
olarak üretiminde lider olduğumuz fındıkta, lider 
ülkeye yakışır verim ve kaliteye ulaşmak amacıyla 
2014 yılından bugüne kadar gerek Bakanlığımız 
gerek Valiliğimiz gerekse Karadeniz İhracatçılar 
Birliğinden sağlanan kaynaklarla önemli projeler 
uygulanmıştır. 

Bu projelerimizde İlimiz Ziraat Odaları 
ile de iş birliği yapılarak projelerin daha çok 

alanda uygulanması ve etkinliği de artırılmıştır. 
İl Müdürlüğümüzce fındıkta verim ve kaliteyi 
artırmaya yönelik uyguladığımız bu projelere 2020 
yılında da devam edilmiş olup toplamda ilimizde 3 
binin üzerinde örnek bahçe oluşturulmuştur. 

Bu örnek bahçelerde teknik personel tarafından 
budama işlemleri yapılıp toprak analiz sonuçlarına 
uygun olarak gübreleme programları oluşturulmuş 
ve zirai mücadele çalışmaları yapılmak suretiyle 
bahçelerde ciddi verim artışları sağlanmıştır.  

DEKARA 300 KG’I AŞAN VERİMİ İLE 
ÖRNEK BAHÇELERİMİZ YÜZ GÜLDÜRÜYOR
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KÖŞE YAZISI

Kemal YILMAZ
İl Müdürü

Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içerisinde belediye 

kaynakları kullanılarak “Manda Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması 

ve Geliştirilmesi Projesi”, “Keçi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması 

Projesi”, “Kaz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi”, “Sebze ve 

Salep Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması Projesi”, “Yem Bitkileri 

Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” ve “Siyez Buğdayı Üretiminin 

Yaygınlaştırılması Projesi”ni uygulayarak birçok vatandaşımıza 

tarımsal istihdam sağlayıp, yüzlerce dekar atıl tarım arazisini 

üretime kazandırdık. 

 Yine DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından sağlanan 

kaynaklarla çok sayıda proje uygulanmış ve yeni tesisler ilimize 

kazandırılmıştır. Bu kapsamda “Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının 

Çeşitlendirilmesi Projesi” ile sera, kivi, Trabzon hurması, ahududu, 

böğürtlen, maviyemiş, kokulu üzüm bahçeleri ve  fasulye tesisleri 

desteklenirken; “Ordu İli Tarımın Modernizasyonu Projesi” ile 

açıkta çilek bahçesi, çilek serası ve ceviz bahçesi kurulumları 

tamamlanmıştır. “Dokap Bölgesinde Tıbbi Aromatik Bitki 

Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi ile hünnap ve limon 

melisa bahçelerinin kurulumuna yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

“Organik Havzalarda Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi” ile 342 

işletmeye sertifikasyon desteği verilerek 400 ton organik gübre 

dağıtımı gerçekleştirilmiştir. “Organik Yumurta Tavukçuluğunda 

Sertifikalı Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi” ile ilimizde faaliyet 

gösteren 27 adet serbest sistem yumurta tavukçuluğu işletmesine 

organik sertifika alım desteği sağlanmıştır.

Uyguladığımız projeler ve yapmış olduğumuz çalışmalarla 

üreticimizin yanında olarak 362 Milyon tarımsal destek sağladık.

Bitkisel üretimde olduğu gibi hayvancılığın gelimesine yönelik 

birçok faaliyet yaptık. Bu kapsamda uygulamış olduğumuz 

projelerin yanında Veteriner Sağlık ekiplerimiz tarafından 497 bin 

aşılama ve 80 binden fazla küpeleme uygulaması yapılmıştır.

Tarımsal üretimin ana aktörleri olan üreticiler, tüketiciler 

ve alıcı (tüccar) kesimlerini aracısız (doğrudan) olarak bir 

araya getiren, özellikle üreticilerimiz başta olmak üzere tarım 

sektörünün tüm bileşenlerinin menfaat ve haklarının korunarak 

ticaret yapabilmelerine imkan sağlayan Dijital Tarım Pazarı 

(DİTAP) na ilimizde 9 binden fazla alıcı ve satıcının kayıt olması 

sağlanmıştır. 

Gıdaya olan talep, gıda güvenilirliği ve insan sağlığı yaşanan 

salgınla bir kez daha önemini ortaya koymuştur. Salgın süresince 

gıda kontrol görevlilerimiz mesai mefhumu gözetmeden 16 

binden fazla gıda denetimi gerçekleştirmiştir. Sürdürülebilir 

balıkçılığın devamı için su ürünleri ekiplerimiz bin üç yüz 

denetimle görevlerini ifa etmişlerdir.  Çiftçimizi sürekli geliştirmek 

ve modern tekniklerle buluşturmak adına eğitimlerimize yenilerini 

ekleyerek uzman personelimizle birlikte üreticilerimize 500’den 

fazla eğitim düzenledik.

 Projelerimizin ve çalışmalarımızın temelini oluşturan 

İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli tüm personelime teşekkür 

ediyor, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da üreticilerimizin 

yanında olacağımızı belirterek üreticilerimizin ürünlerinin bol, 

kazançlarının bereketli olmasını, ülkemizin ve dünyanın en kısa 

sürede salgından kurtulması temennisiyle sağlıklı bir yıl diliyorum.

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

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

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

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

ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan 
ağızlarının kar temizliği ve havalandırması yapılır. 
Kovanlar farelerden korunur. 
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MART - NİSAN
FINDIK: Fındık bahçelerine verilecek olan azotlu 
gübrenin yarısı Mart ayı başlarında çapa ile 5-10 cm 
toprak derinliğine karıştırılarak verilir. Ocak altları kuru 
otlu ise gübre verilecek alan önce çapa ile otlarından 
temizlenmelidir. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren 
de fındık kozalak akarı mücadelesine başlanır. Yine, fındık 
virgül kabuklu biti mücadelesi de Mart ayı başlarında 
yapılmalıdır. Fenolojik duruma göra Nisan ayında fındık 
külleme mücadelesi yapılır.

KİVİ: Kivi bahçelerinde yeni fidan dikimi yapılır. Azotlu 
gübreler bu dönemde verilmelidir. 

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

ilaçlı mücadele uygulanır.  

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

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

ARICILIK: Arıların kontrolleri yapılır. İlkbahar 
şuruplaması uygulanır. Varroa hastalığına karşı da ilaçlı 
mücadele uygulanır. 

Evet, 2020 yılı salgının gölgesinde geçmiş olsa da bacasız fab-

rikalarımız olan tarım ve hayvancılık işletmelerimiz faaliyetlerine 

devam etmek zorundaydı. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlı-

ğımız tarafından tarımsal üretim noktasında doğabilecek sıkıntı-

ların önüne geçmek amacıyla ülkemiz genelinde hızlı bir şekilde 

gerekli tüm tedbirler alındı. Bunun yanı sıra tarımsal üretimin ar-

tırılması noktasında da birçok proje hayata geçirilerek pandemi 

sürecinde ülkemizde gıda arz güvenliği açısından hiçbir sıkıntı 

yaşanmaması sağlandı.

Bakanlığımızın aldığı tedbirlere entegre bir şekilde bizler de 

pandeminin ilk gününden itibaren tarımsal üretimin devam et-

mesi adına ilimizde de gerekli tüm tedbirleri aldık. Geçmiş yıllarda 

uyguladığımız proje ve çalışmalara yenilerini ekleyerek bu süreçte 

üreticimizin yanında olmaya devam ettik.

Dünyanın dörtte bir fındığını üreten Ordu’nun Dünya’ya ör-

nek olması için de “Tarım Geleceğimiz Fındık Vazgeçilmezimiz” 

diyerek başladık 2020 yılına. 2019 yılının Kasım ayında başladığı-

mız “Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi” ile İl- İçe 

Müdürlüklerimiz ve Ziraat Odalarımız işbirliğinde 1.800 Örnek 

Bahçe oluşturduk. Karadeniz İhracatçılar Birliğinin desteğiyle uy-

gulamaya koyduğumuz “Fındık Bahçenizin Bakımı Bizim Mahsulü 

Sizin Olsun Projesi” ile 70 günde 40 Örnek bahçe daha oluştu-

rarak ilimizdeki örnek bahçe sayısını son 7 yılda 3 binin üzerine 

çıkarmış olduk. Bu örnek bahçelerde teknik personel tarafından 

budama işlemleri yapmak, toprak analiz sonuçlarına uygun ola-

rak gübreleme programları oluşturmak ve zirai mücadele çalış-

maları uygulamak suretiyle ciddi verim artışları sağladık. Şu ana 

kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda oluşturduğumuz örnek 

bahçelerde dekara 250-300 kilogram hatta sulama sistemi kuru-

lan bahçelerimizde dekara 400 kilogram fındık verimine ulaşmış 

durumdayız. Yapılan çalışmalarla İlimizde örnek bahçelerimizin 

sayısını her geçen gün artırırken Fındıkta İyi Tarım Uygulamaları 

ve Organik Tarım Uygulamaları Projeleri ile üreticilerimizi 2020 

yılında da desteklemeye devam ettik. Fındığın yanında tarımsal 

üretimi artırmak amacıyla çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 

Yine bunlardan bir tanesi olan “Atıl Tarım Arazilerinin Üretime 

Kazandırılması Projesi” çerçevesinde Mesudiye ilçemizde atıl du-

rumdaki 1.600 dekar araziyi, 41 ton buğday tohumu ile buluştu-

rarak üretime kazandırdık. Tarımsal üretimde kadın üreticilerimi-

zin her daim yanında olduk. Bahçelerimizde çürüyüp yok olan 

meyveleri ve sebzeleri değerlendirerek ekonomiye kazandırmayı 

amaçladığımız “Yerli Yerinde Taflan Projesi” ile Tarım ve Orman 

Bakanlığımız, Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği ve 

bir deterjan firması işbirliğinde meyve, sebze işleme ve kurutma 

tesisini faaliyete geçirdik. Gram Gram Arı Sütü Projesi çerçevesin-

de 15 kadın arıcımıza eğitim verilerek arı sütü ekipmanları dağıt-

tık. Mantar Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi ile atıl durumdaki 

tesislere kompost desteği verilerek üretime kazandırırken, Tarıma 

Dayalı Yatırımları Desteklenmesi Programı kapsamında 6 adet 

yatırıma destek verdik. Yine Bakanlığımız önderliğinde ilimizde 2 

bin koyun ve 600 koçla uygulanan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan 

Islahı Projesi ile karayaka ırkında ikizlik oranını % 22’ye canlı ağır-

lık artışını % 30’a çıkarmayı başardık. İlimizde Ahır Ağıl Yapımına 

yönelik % 50 Hibe Desteği uygulayarak 95 adet ahır ve ağılın yapı-

mını sağladık. Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi ile 12 bin hektar 

mera alanımızda ıslah çalışması, 45 bin hektar mera alanımızda 

ise tespit, tahtid ve tahsis çalışması tamamladık.



3Ordu’daTarım

1
ALO GIDA

7 4 ordu.tarimorman.gov.tr

 Gıda üretiminin tüm aşamalarında ortaya çıkabilecek 
sağlık risklerinin önceden tespit edilerek kontrol altına alın-
ması gıda güvenilirliği ve insan sağlığı açısından oldukça 
önemlidir.

Bu kapsamda fastfood sektörü başta olmak üze-
re restoran ve lokantalar gibi toplu tüketim ve üretim 
yerlerinde kullanılan kızartma yağlarının gıda güveni-
lirliği ve insan sağlığına uygunluğu İl ve İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerimizce denetlenmektedir. Kızart-
ma uygulamaları sonucunda yağlarda fiziksel ve kim-
yasal bazı değişiklikler meydana gelmektedir.Tüm 
bu değişiklikler yağın kalitesini, fonksiyonelliğini, du-
yusal özelliklerini, besin değerini ve gıda güvenilirliği-
ni etkilemektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak güvenilir gıdayı 
insanlara ulaştırmak amacıyla 2020 yılında yapılan dene-
timlerde, ilimizde bulunan yemek üretim ve toplu tüketim 
yerlerinde 30 kızartma yağı numunesi alınıp, yetkili labora-
tuvarlarda “Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağ-
lar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’’ kapsamında po-
lar madde, asit sayısı analizleri yaptırılmıştır. Uygunsuzluk 
tespit edilen numunelerle ilgili olarak 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 
gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

Şap hastalığı sığır-manda-koyun-keçi-domuz gibi çift 
tırnaklı hayvanlarda büyük ekonomik kayıplara neden olan 
ve oldukça bulaşıcı viral bir hastalıktır. Virus çevre şartla-
rına oldukça dayanıklı olup bulaşıcılığı oldukça fazladır. 
Hastalık hayvanlarda verim yönüyle bir çok kayba neden 
olduğu gibi genç yaştaki hayvanların ölümüne de neden 
olabilmektedir.

Halk arasında dabak hastalığı olarak bilinen Şap hasta-
lığı hasta hayvanların salyaları, derisi ve yapağıları vasıta-
sıyla diğer hayvanlara bulaşır. Hastalığı taşıyan hayvanların 
ahırına girenlerin ayakkabılarına, ot, saman ve yemlere bu-
laşmaktadır. Hayvanların salyası, burun akıntıları, solunu-
mu, süt, idrar, vajinal akıntı, deri döküntüsü ile bulaşabildiği 
gibi, rüzgâr vasıtasıyla uzun mesafelere ulaşabilmektedir.

Şap hastalığının hayvanlarda yaygın olarak görülen 
belirtileri yüksek ateş, ağızdan akan ipliksi salya, dilde, diş 
etinde, dudak ve burun içinde, memede mercimek tanesi 
kadar içi sıvı olan keseciklerin patlamasıyla oluşan yaralar, 
hayvanın tırnak arasında oluşan yaralar ve tırnağın düş-
mesidir. 

ŞAP HASTALIĞINDAN NASIL KORUNMAK GEREKİR?

Şap hastalığından şüphelenen yetiştiriciler durumu 
bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 
ivedilikle bildirmelidir. 

Hastalık ortaya çıkar çıkmaz sağlıklı hayvanlar hastalıklı 

olanlardan ayrılır. Şap hastalığına karşı en önemli müca-
dele yöntemi ve önlem aşılamadır. Şap hastalığı görülen 
20 km çapındaki bölgede bulunan tüm hayvanların aşı-
lanması gerekmektedir. Sağım yapılan hayvanların meme 
temizliğine, sağma makinelerinin temizliğine ve el temiz-
liğine özen gösterilmelidir. Şap hastalığı boyunca ve has-
talık sona erdiğinde ahırların tümü dezenfekte edilmelidir. 
Hayvanların meraya çıkacakları dönemde şap hastalığının 
görüldüğü meralarda otlatma yaptırılmamalıdır. Şap has-
talığı olan hayvanların etleri yenebilir, ancak ölmüş olanlar 
hemen imha edilmelidir. Şap hastalığı öncesinde hayvan-
lara aşı yaptırılmalı, yeni alınmış olan hayvanların aşısının 
olup olmadığı kontrol edilmeli, ahırların girişlerine dezen-
feksiyon çukuru yapılmalı, hayvan bakıcılarından hariç 
ahıra girişlerin kontrollü yapılması sağlanmalıdır.

Şap hastalığı nedeniyle süt ve et veriminde kayıpların 
olması, hayvanların gelişiminde gerileme, gebe hayvanlar-
da yavru atma, genç hayvanlarda ölüm vakaları ve tedavi 
uygulamalarının maliyetli olması ciddi mali zararların ya-
şanması anlamına gelmektedir.

Şap hastalığı ile mücadele kapsamında Tarım ve Or-
man Bakanlığımız İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda 
iki defa aşılama çalışması yürütmektedir. Tüm yetiştiricile-
rimizin bu dönemlerde hayvanlarını aşılatmaları oldukça 
önemlidir.

ŞAP HASTALIĞI Kaya KARA -  Veteriner Hekim

Tarımsal üretimin ana aktörleri olan üreticiler, tüketiciler 
ve alıcı (Tüccar) kesimlerini aracısız (doğrudan) olarak bir 
araya getiren, özellikle üreticilerimiz başta olmak üzere 
tarım sektörünün tüm bileşenlerinin menfaat ve haklarının 
korunarak ticaret yapabilmelerine imkan sağlayan Dijital 
Tarım Pazarı (DİTAP) ülkemizde olduğu gibi ilimizde de 
büyümeye devam etmektedir. Dijital Tarım Pazarına üye 
olan üreticilerimiz sözleşmeli tarım yapmak suretiyle ya 
da doğrudan satış yoluyla ürettikleri ürünlerini ülkemizin 
her tarafında bulunan nihai tüketiciye ulaştırma fırsatını 
elde etmektedirler. Üreticilerimiz DİTAP ile üretimden 
gelen güçlerini kullanarak ürünlerini her hangi bir aracı 
veya komisyoncuya gerek kalmadan pazara hak ettikleri 
fiyata arz imkanı bulmaktadırlar. DİTAP kapsamında Bitkisel 
ve hayvansal (canlı ve karkas dahil), kanatlı, arı ve su 
ürünlerinin tamamı dijital ticarete konu olabilmektedir.

DİTAP üreticilerimize desteklemeler konusunda da 
fırsatlar sunmaya başlamıştır. Organik Tarım Desteği ve İyi 
Tarım Desteği ödemelerinden 2016 üretim yılından 2019 
üretim yılı dahil olmak üzere 3 ve 4 yıl süre ile faydalanan 
üreticiler 2020 üretim yılında sözü edilen destekleme 
ödemelerinden yararlanamayacak iken DİTAP üyesi olan 
üreticilerimiz 2020 üretim yılında da Organik Tarım ve İyi 
Tarım destekleme ödemelerinden faydalanmaya devam 
edeceklerdir. Ayrıca DİTAP üyesi üreticilerimiz TARSİM ürün 
sigortası yaptırmaları halinde % 5 indirim, DİTAP üyesi olarak 

sözleşmeli tarım yapmak amacıyla sözleşme imzalamaları 
durumunda da % 5 ilave indirimle birlikte toplam % 10’luk 
ürün sigortası indirim hakkı kazanacaklardır.

Mevcut durumda Ülkemizde yaklaşık olarak (alıcı ve 
satıcı) 165.000 üreticimizin üye olduğu DİTAP’a ilimizde 
de yaklaşık olarak 10.500 civarında üreticimiz üye 
bulunmaktadır.

İlimizde bulunan fındık üreticilerini, küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan yetiştiricilerini, kivi üreticilerini, 
arıcıları, organik ve iyi tarımcıları başta olmak üzere tüm 
üreticilerimizi bu fırsatlardan faydalanmaya ve bu büyük 
pazarda yerlerini almaya davet ediyoruz 

DİJİTAL TARIM PAZARI 
(DİTAP)

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; İl Müdürlüğümüz tarafın-
dan Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında hayvansal gıda-
larda antibiyotik, pestisit, ağır metal vb. kalıntıların titizlikle 
takip edildiğini belirtti.

İl Müdürümüz konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Gıda 
güvenilirliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile 
temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijye-
nik şekilde üretimi, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama 
ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunması Bakanlığı-
mızın asli görevleri arasında bulunmaktadır. Bakanlığımızın 
gıda politikası; ulusal mevzuatla, gıdaların tarladan sofra-
ya kadar geliş sürecinde etkin kontrolünün sağlanması ve 
tüketici haklarının korunmasıdır. Bu nedenle, bitkisel ve 
hayvansal üretimin ilk aşamasından gıda üretim zincirinin 
son halkasına kadar uzanan risk esaslı ulusal bir denetim 
ve kontrol politikası oluşturulmuştur. Bu kapsamda Tarım 
ve Orman Bakanlığımız tarafından kalıntı izleme planları 
hazırlanmaktadır. Kalıntı izleme planları, gıda değeri olan 
canlı hayvan ve hayvansal gıdalarda gıda güvenilirliğinin 
sağlanmasına yönelik olarak yıllık bazda yürütülen izleme 
ve denetim programlarıdır” şeklinde konuştu.

“Ulusal Kalıntı İzleme Planı, kanatlı hayvan etleri, kırmı-
zı et, su ürünleri yetiştiricilik ürünleri, çiğ süt, yumurta ve 
balı kapsamaktadır” diyerek  sözlerine devam eden İl Mü-
dürümüz; “Numuneler; çiftliklerden, birincil üreticilerden,  
paketleme tesislerinden,  canlı hayvanlardan ve hayvansal 
ürünlerden alınmakta ve Bakanlıkça belirlenmiş yetkili la-
boratuvarlarda kalıntı analizleri yaptırılmaktadır. 2008-2019 
yılları arasında Müdürlüğümüzce 1.165 adet numune alın-
mıştır. 2020 Yılı Ulusal Kalıntı İzleme Planı kapsamında ise 
ilimiz genelinde 171 adet numune alınmış olup bunlardan 5 
adedinde geri izleme çalışmaları yapılmış ve uygun sonuç-
lanmıştır. Ulusal kalıntı izleme planı çalışmaları 2021 yılında 
da devam etmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

HAYVANSAL GIDALARDA 
ANTİBİYOTİK, PESTİSİT, 

AĞIR METAL GİBİ 
KALINTILAR TİTİZLİKLE 

TAKİP EDİLİYOR

KIZARTMADA KULLANILAN YAĞLARI DA 
KONTROL EDİYORUZ
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Bizden Haberler

başsağlığı

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

 Merhuma Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz.

 İl  Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı 
Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan 
Hanifi DOĞANAY’ın babası  vefat etmiştir. 

 Merhuma Allahtan rahmet, arkadaşımıza ve 
ailesine sabırlar diliyoruz. İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; Karayaka koyun 

ırkımızın verim özelliklerinin arttırılması ve kaliteli 
damızlık materyal üretilmesi amacıyla uyguladığımız 
“Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi” kapsamında 
Aybastı ilçesinde oluşturulan sürülerde incelemelerde 
bulundu.

İl Müdürümüz, proje ile birlikte başlangıçta %  4 olan 
ikiz doğum oranını % 22’ ye çıktığını belirterek, bunların 
yanında % 30 canlı ağırlık artışı sağlandığını vurguladı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; 
“Ülkemiz nüfusu her geçen gün artmakta olup, artan bu 
nüfusun kırmızı et ihtiyacının karşılanması noktasında 
koyun yetiştiriciliği son derece önemlidir. İlimizde 50 
bin hektarı bulan mera alanlarımız ve fındık bahçe altı 
otlarımız dikkate alındığında ilimiz küçükbaş hayvancılık 
için son derece uygundur. Bu bahçe altı otlarımızı ve 
mevcut mera alanlarımızı kullanmak suretiyle küçükbaş 
hayvanlarımızı yılın 11 ayında ilave bir yemleme 
yapmadan dışarıda besleme şansına sahibiz” dedi.

İlimizde küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla 
önemli projelerin uygulandığının altını çizen İl 
Müdürümüz;  “İlimizde küçükbaş hayvan varliğinı 
artırmaya yönelik projeler uygulandığı gibi bunun yanında 
verimi artırmaya yönelikte projeler hayata geçiriyoruz. 
Bunlardan bir tanesi de Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğümüzün ilimizde uygulamaya koymuş 
olduğu “Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi”dir. 
Bu proje ilimizin hakim ırkı olan Karayaka ırkının mevcut 
özelliklerinin iyileştirilmesi, genetik saflığının korunması 
ve kaliteli damızlık materyal temin edilebilmesi için 

42 işletmemizde 6 bin koyun ve 300 koç olmak üzere 
toplam 6 bin 300 hayvanla başlamıştır. Zaman içerisinde 
projenin başarıyla uygulanması sonucunda 5 yıllık olarak 
planlanan bu projenin suresi uzatılmış ve ikinci bir 5 yıl 
daha ilimizde uygulanmasına karar verilmiştir. Bunun 
yanında ilk proje başarılı şekilde uygulandığından ilimize 
2. bir proje daha tahsis edilmiştir. Şuanda ilimizde 2 proje 
ile birlikte toplamda 79 işletmemizde 12 bin anaç koyun 
600 koç projede yer almaktadır. Bu proje ile elde edilen 
kaliteli damızlıklar, ilimiz genelindeki ve komşu illerdeki 
diğer işletmelere satılmak suretiyle bu işletmelerin de 
verim özelliklerinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.  
Bu yönüyle de proje son derece faydalıdır” ifadelerini 
kullandı.

Projenin güzel sonuçlar verdiğinin altını çizen İl 
Müdürüz; “Projelerin uygulandığı işletmelerimizde 
kayıtlar tutulmaktadır.  Tutulan bu kayıtlara göre kuzular 
3 aylık olunca tartımı yapılmaktadır. Projeden önce 
3 aylık kuzuların ağırlığı 18 kilogram iken projenin 
uygulanmasıyla birlikte kuzuların ortalama ağırlığı 25 
kilogram civarında gelmektedir. Bu da %30 ları bulan bir 
verim artışı anlamına gelmektedir. Yine sürülerimizde 
ikizlik oranı projeden önce % 4 civarındayken şu an % 22 
seviyelerine çıkmıştır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere 
projemiz başarılı şekilde uygulanmış ve olumlu sonuçlar 
vermiştir” şeklinde konuştu.

“Projenin uygulandığı bu işletmelere Bakanlığımız da 
ilave destekler vermektedir” diyerek sözlerine devam eden 
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ;  “Bakanlığımız tarafından 
zaten mevcut koyunculuk yapan işletmelerimize 30 
TL anaç koyun desteği verilmektedir.  Ayrıca sürüsünü 
büyütmek isteyenlere yani dişi kuzusunu sürüde tutanlara 
yine Bakanlığımız tarafından 100 TL destek verilmektedir.  
Bunun dışında da bu projeden yararlanan elit sürelerde 
anaç koyun ve kuzulara ilave olarak 70 TL destek 
ödemesi yapılmaktadır. Taban sürülerde de anaç koyun 
ve kuzulara 46 TL ilave ödeme yapılmaktadır. Yine bu 
projeden elde edilen damızlık koçlar içinde Bakanlığımız 
tarafından 200 TL  hibe desteği verilmektedir. Şu ana 
kadar ilimize verilen destek miktarı toplam 2020 yılı hariç 
5,4 Milyon TL dir. 2020 yılında da icmaller hazırlanmış 
olup, önümüzdeki günlerde de 1,1 Milyon TL destekleme 
ödemesi yapılacaktır. Yapacağımız çalışmalarla bu 
projeyi büyütmek ve ilimiz geneline yaymak istiyoruz. 
Böylece sürülerimizde kaliteli damızlıkların kullanılmasını 
istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI PROJESİ 
GÜZEL SONUÇLAR VERİYOR

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 

Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımla-

rının Desteklenmesine İlişkin 2800 Sayılı Kararda değişiklik 

yapılarak Bireysel Sulama Sistemlerinin desteklenmesini 

içeren 3465 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ konu 

ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bakanlığımız tarafından 2021-

2025 yılları arasında kırsal alanda ekonomik, sosyal ve alt-

yapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı 

geliştirmek, gelirleri arttırmak ve farklılaştırmak amacıyla; 

ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve 

genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel ki-

şilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı 

faaliyetlerine yönelik yatırımları için hibe ödemeleri ya-

pılacaktır. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 

Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı 

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Ka-

rarında değişiklik yapılarak “Bireysel Sulama Sistemlerinin 

Desteklenmesine Yönelik” yatırımların %50’ sine kadar hibe 

desteği sağlanacağını belirtti.

Son yıllarda yaşanan küresel ısınma ve kuraklık tehlikesi 

nedeniyle tarımda sulamanın öneminin daha da arttığını 

belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; sulamanın fındık 

bahçelerinde verimi ve randımanı önemli oranda artırdı-

ğını belirterek, üreticilerimizin su kaynağı olan arazileri için 

bireysel sulama desteğinden faydalanmak ve fındık bah-

çelerine basınçlı sulama sistemi kurmak amacıyla Tebliğin 

yayınlanmasından itibaren İl Müdürlüğümüze müracaat 

etmeleri gerektiğini belirtti.

Bireysel Sulama Sistemlerinin 2021-2025 yılları arasında 

hibe kapsamında destekleneceğini belirten İl Müdürümüz 

Kemal YILMAZ; sulama sistemlerinin desteklenmesi ile ilgili 

olarak Tebliğin yayınlanmasından sonra İl Müdürlüğümüz-

ce gerekli duyuruların yapılarak başvuruların alınacağını 

belirtti.

BASINÇLI SULAMA 
SİSTEMLERİNE YÖNELİK 
HİBE DESTEĞİ DEVAM 

EDİYOR

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından Koronavirüs salgını 

nedeniyle daha da önem kazanan gıda güvenilirliğinin sağ-
lanması amacıyla gıda üretim, satış ve toplu tüketim işlet-
melerinde denetimlerimiz 2021 yılında da aralıksız şekilde 
devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Gıda güvenilirliğinin sağlanması, her tür-
lü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve 
malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimi, işleme, 
muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici sağlığının en 
üst seviyede korunması Bakanlığımızın asli görevleri ara-
sında bulunmaktadır. Gıda sektöründe yer alan işyerlerine 
düşen en büyük sorumluluk; gıda mevzuatıyla belirlenen 
genel ve özel hijyen kurallarını doğru ve eksiksiz biçimde 
uygulayarak, gıdaların hastalık etmenleri ile bulaşmasını 
önlemek ve tüketici sağlığını korumaktır” dedi. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gös-
termeye devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle gıda 
güvenilirliğinin daha da önem kazandığının altını çizen 
İl Müdürümüz; “Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi Çalışma 
Rehberinde belirtilen maske, mesafe ve hijyen 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 uymaları noktasında 
gerekli denetimler ve bilgilendirmeler yapılmaktadır.” ifade-
lerini kullandı. 

“İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından gıda güvenilirliği-
nin sağlanması amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda üre-
tim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimlerimiz 
2021 yılında da aralıksız şekilde devam etmektedir” diyerek 
sözlerine devam eden İl Müdürümüz;”İl-İlçe Müdürlükleri-
mizde görevli gıda denetim ekiplerimizce denetim ve kont-
roller esnasında karşılaşılan herhangi bir uygunsuzluk du-

rumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
kapsamında gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır. Tüketi-
cilerimizin güvenilir gıdaya erişimini temin etmek, tarladan 
sofraya gıdanın her adımını kontrol altında tutmak ve gü-
venilir gıdayı sunmak amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz” 
diyerek sözlerine son verdi. 
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İl Müdürlüğümüze gelen şikâyetlerin en hızlı şekilde so-
nuçlandırıldığını vurgulayan İl Müdürümüz; “İl Müdürlüğü-
müz tarafından Ordu İli için 2020 yılı süresince alınan baş-
vuru sayısı 403 adet olup bu şikayetlerin; 305 adedi satış, 
76 adedi toplu tüketim ve 22 adedi de üretim yerleri ile ilgili 
şikayetlerdir. Yıl içerisinde gelen toplam 403 şikayetin 399 
adeti en kısa sürede sonuçlandırılmış ve başvuru sahipleri-
ne gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 403 şikayetin 5 adeti 
gıda kaynaklı vaka/salgın olarak kaydedilmiş ve mümkün 
olan en hızlı şekilde işletmeler denetlenerek gerekli görü-
len yerlerden numune alınmıştır. Yetkili Gıda Kontrol Labo-
ratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre işletmelere 
gerekli işlemler yapılmıştır.  2020 yılı içerisinde sonuçlan-
dırılmış olan şikayetlerden, yapılan denetimler sonucu 30 
işletmeye 5996 sayılı Kanun kapsamında İdari Para Cezası 
uygulanmıştır” dedi.

Etkili bir denetim sisteminin tüketicilerin de denetimlere 
katkı sağlamaları ile mümkün olacağını belirten İl Müdürü-
müz Kemal YILMAZ;  “Tüketicilerin herhangi bir olumsuz-
lukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için 
174 Alo Gıda Hattı ve 0 (501) 174 0 174 nolu İhbar Hattımı-
za başvurmaları gerekmektedir. İl-İlçe Müdürlükleri olarak 
tüketicilerimizin güvenilir gıdaya erişimini temin etmek ve 
tarladan sofraya gıdanın her adımını kontrol altında tutmak 
amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek sözlerini nok-
taladı.

1’den devam
1’den devam

Ayrıca; 2016-2020 yılları arasında Bakanlığımız Bitkisel 

Üretimi Geliştirme Projeleri ve Genç Çiftçi Projelerinin ya-

nısıra, DOKAP ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa 

yürütülen projelerle sera mevcudumuzun arttığını, TÜİK 

verilerine göre 2015 yılında 198 dekar olan örtüaltı alanı-

mızın 2020 yılında 274 dekara ulaştığını, şu an yapımları 

devam eden DOKAP destekli seraların tamamlanmasıyla 

birlikte toplam örtüaltı alanımızın 286 dekara ulaşacağını 

belirtmiştir.

Kurulan bu seralarla kış sezonu marul, ıspanak, yeşil 

soğan; diğer mevsimlerde ise domates, hıyar, taze fasul-

ye, biber vs. ürünler yetiştirilerek İlimiz ekonomisine yıllık 

tahmini 30 milyon TL. gelir sağlandığını belirten YILMAZ, 

Ordu İlinin iklim koşulları örtüaltı yetiştiriciliği yapmak için 

özellikle sahil şeridinde elverişli olup, hem üretici hem de 

tüketici açısından düşünüldüğü takdirde örtü altı sebze ye-

tiştiriciliği İlimiz için hem fırsat hem de ihtiyaç olduğunu 

söyleyerek getirisi yüksek olan seracılığın yaygınlaştırılarak 

ilimizde üreticilerin gelirlerini artırmaya yönelik projelerin 

süreceğini bildirmiştir.

ORDU İLİNDE ÖRTÜALTI 
YETİŞTİRİCİLİĞİ GELİŞİYOR

1’den devam

Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar sonucunda 
oluşturduğumuz örnek bahçelerde dekara 250-300 kilogram 
hatta sulama sistemi kurulan bahçelerimizde dekara 400 
kilogram fındık verimine ulaşmış durumdayız.

TÜİK verilerine göre son 5 yılda ilimizde gerçekleşen 
verim ortalaması bir önceki 5 yılın ortalamasından dekara 
21 kg daha fazladır. Fındık üretiminde dekara sağlanan bu 
21 kg’lık verim artışının, fındık üretim alanımız ve bugünkü 
fındık fiyatları dikkate alındığında ilimiz ekonomisine katkısı 
yaklaşık 1 milyar TL’dir. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere 
İlimizin ana ürünü olan fındıkta verim ve kaliteyi artırmakla 
hem İlimiz üreticilerine hem de Ülkemiz ekonomisine büyük 
katkılar sağlanmıştır. 

2021 yılında da üreticilerimiz ve sektörün diğer temsilcileri 
ile birlikte yapacağımız çalışmalarla fındığın ilimiz ve ülkemiz 
ekonomisine olan katkısını daha da arttıracağız.

DEKARA 300 KG’I AŞAN VERİMİ İLE 
ÖRNEK BAHÇELERİMİZ YÜZ 

GÜLDÜRÜYOR

 “Ahır-Ağıl Yapımına %50 Hibe Desteği” kapsamında İli-
mizde 95 adet ahır ve ağılın yapımı tamamlandı. Bu tesis-
lere toplamda 8.2 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; Bakanlığımız tarafından 
ahır- ağıl yapımına verilen %50 hibe desteğinden faydala-
nan Fatsa İlçemizde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 
Muharrem Özdemir ‘e ait işletmede incelemelerde bulun-
du.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ burada yaptığı açıkla-
mada; “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bölge-
mizde hayvancılığın gelişmesini sağlamak ve modern 
hayvancılık işletmelerinin kurulmasını teşvik etmek ama-
cıyla ahır - ağıl yapımına % 50 hibe desteği verilmekte-
dir. Bu kapsamda büyükbaş işletmelerinde 49 başa kadar, 

küçükbaş işletmelerinde 200 başa 
kadar tesisler desteklenmektedir. 
İlimizde de ahır-ağıl yapımı için 
destekten yararlanmak üzere çok 
sayıda müracaat olmuştur. Yapılan 
bu müracaatlar ilgili birimlerimiz ta-
rafından değerlendirilmiş ve içlerin-
den uygun görülenler Bakanlığımı-
za iletilmiştir. Bakanlığımızda bütçe 
imkânlarını gözeterek bu başvurular 
arasından 102 işletmemizin talebi-
nin uygun olduğuna ve desteklen-
mesine karar vermiştir. Bu 102 adet 
işletmemizden 87 tanesi ahır, 8 ta-
nesi de ağıl olmak üzere toplam 95 
adedinin yapımları tamamlanmış, 
7 adet tesisin ise inşaat çalışmala-
rı devam etmektedir. Tamamlanan 
95 işletmemize toplam 8.2 milyon 
TL destekleme ödemesi yapılmıştır” 
şeklinde konuştu.

“Modern ahır ve ağıllarla birlikte et ve süt veriminde 
önemli ölçüde artışlar meydana gelmiştir” diyerek söz-
lerine devam eden İl Müdürümüz; “Bu modern tesisle-
rin yapımıyla birlikte ilimizde hayvancılık daha modern 
şartlarda yapılmaya başlamıştır. Bu tesislerin ilimizde 
sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam et-
mektedir. 2021 yılı içerisinde de yine ahır-ağıl yapımına 
müracaat etmek isteyen üreticilerimizin talepleri alınacak 
ve Bakanlığımıza gönderilecektir. Bakanlığımızın uygun 
göreceği sayıda tesisimiz 2021 yılı içerisinde desteklene-
cektir. Hayvancılık yapan üreticilerimizin ahır-ağıl yapımı 
desteğinden yararlanabilmeleri adına gerekli şartları öğ-
renebilmeleri için İl-ilçe Müdürlüklerimize müracaat et-
melerini bekliyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

95 ADET MODERN 
AHIR VE AĞILIN YAPIMI TAMAMLANDI

KIRSAL KALKINMA 
YATIRIMLARINA YÖNELİK HİBE 

BAŞVURULARINDA ÖNEMLİ 
KOLAYLIKLAR SAĞLANDI

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal 
üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması 
için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, 
tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda 
güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının 
güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen 
yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının 
yaygınlaştırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma 
kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 
yeni teknoloji içeren tarıma dayalı Ekonomik Yatırımlar ile 
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının desteklenmesine dair 
başvurular devam etmekte olup, başvuru konuları ile ilgili 
17.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğler ile 
önemli değişiklikler yapılarak başvuru sahiplerine kolaylıklar 
sağlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman 
Müdürümüz Kemal YILMAZ; hibe desteğine yönelik bütün 
yatırım konularında yatırım yerinin kiralanması yoluyla da 
başvuru yapılabileceğini, yapım işlerinde kullanılacak makine 
ekipman ve malzemelerde ve özellikle arıcılık konusunda 
yapılacak olan başvurularda arı kovanı için istenen TSE/
TSEK, CE belgesi gibi belgelerin istenmeyeceğini, inşaat 
yapımı ve makine ekipman alımlarına yönelik satın alım 
işlemlerinin başvuru aşaması yerine Hibe Sözleşmesi ekinde 
sunulacağını ve yapılan değişikliklerin başvuru sahiplerine 
önemli kolaylık sağlayacağını belirtti. Hibe desteklerinin 
ilimize kazandırılmasını için başvuruların devam ettiğini 
belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; yapılan değişiklikler 
ile başvuru sürelerinin de uzatıldığını belirtti.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
kapsamında Hibe desteklerinden yararlanmak üzere 
başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin İl 
Müdürlüğümüzden detaylı bilgi alabileceklerini belirten 
İI Müdürümüz Kemal YILMAZ; başvuru yapılmak istenen 
konu hakkında proje hazırlanarak www.tarimorman.gov.
tr internet adresinde yer alan elektronik ağ üzerinden 
başvuruların yapılabileceğini belirtti.

Hibe desteğine yönelik Kırsal Ekonomik Altyapı 
Yatırımları başvurularının 23 Mart 2021 tarihinde; Ekonomik 
Yatırımlar için başvurularının ise 9 Nisan 2021 tarihinde 
sona ereceğini belirten İl Müdürümüz hibe desteğinden 
yararlanmak isteyenler için bu fırsatın değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtti.
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Adım Nuran ARSLAN, Fatsalıyım. Perşembe ilçesi 

Kovanlı mahallesinde ikamet etmekteyim. Evli ve 2 çocuk 
annesiyim. Balıkçılık mesleği ile uğraşmaktayım.

Balıkçılık yapmaya nasıl karar verdiniz?
Ben 1989 senesinde evlendim ve Kovanlı mahallesine 

geldim. Evlenmeden önce denizi hiç bilmezdim, hatta 
deniz kenarına doğru dürüst gitmezdik. Eşim balıkçılık 
yapıyordu. İl dışında balıkçılığa giderdi,  8-9 ay gelemezdi. 
Daha sonra eşim rahatsızlandı ve denize gitmeyi bıraktı. İki 
yıl hiç çalışamadı. İşte benim hikayem de burada başladı. 
Eşimin iyileşme sürecinde bağ, bahçe, tarla işleri yapmaya, 
başkalarına günlük yevmiye ile çalışmaya başladım. 
Eşim iyileştikten sonra il dışına balıkçılığa gidemeyeceği 
için küçük bir kayık aldık. Bende onunla denize gitmeye 
başladım.  Nereye giderse gitsin onu hiç yalnız bırakmadım. 

Denize karşı sevginiz bağımlılığınız oldu mu?
İlk başlarda mecburiyetten başladığımız bu mesleği 

daha sonrasında sevmeye başladım. Havaların kötü 
olduğu, denize çıkamadığımız günlerde denizi özlüyoruz, 
tekrar denize ne zaman açılacağız diye düşünüyorum. 
Yıllar geçtikçe deniz bizde bir bağımlılık ve yaşam tarzı 
haline geldi. 

Deniz için balığa çıkarken özel bir kıyafetiniz var mı?
Tabi ki kıyafetimiz var, hem ıslanmaktan hem de 

soğuktan bizleri koruyor. Zaten yaptığımız iş itibariyle 
sürekli ellerimiz ayaklarımız suyun içerisinde. Bu nedenle 
naylon tulum şeklindeki balıkçı kıyafetlerinden giyiyoruz. 
Altına üşümemek için kalın kıyafetler giyiyoruz.

Balıktayken üşüdüğünüzde nasıl ısınıyorsunuz?
Balıkçı teknemizde küçük bir ısıtıcımız var, onunla 

ısınıyoruz.  Tabi yeterli olmadığı zamanlar oluyor. Üzerimize 
kar da, yağmur da yağdığı günler oluyor. 

Avlanmak için ağı nasıl atıyorsunuz nasıl karar 
veriyorsunuz?

Kayığımız ile karadan birkaç mil gittikten sonra derin 
sulara rastgele ağımızı seriyoruz. Bir önceki günde 
serdiğimiz ağımızı toplayıp karaya geri dönüyoruz. Ağdaki 
balığın durumuna göre de yeni ağ için sağa ya da sola ne 
tarafa kaymamız gerekiyorsa avın durumuna göre hareket 
ediyoruz.

Biraz önce bahsettiğim gibi bir gün önceden serdiğimiz 
ağımızı toplayıp yeni av için yeni bir ağ sererek avlanma 
döngümüzü devam ettiriyoruz. Sabah 3,5 tan öğlen 12’ye 
kadar bir ağ ile uğraşıyoruz. 

Şu an sıklıkla hangi balıkları avlıyorsunuz? Günlük 
avladığınız balık miktarı ne kadar?

Bu sene sezonda mezgit balığı var. Şu an ağlarımıza 
sıklıkla mezgit vuruyor. Sezonuna göre palamut avlıyoruz. 
Günlük avladığımız balık miktarı değişiyor. Ortalama 30 kg. 
olduğu gibi, nadiren bir günde 50 kg. tuttuğumuz oluyor. 

Bazı günler 5 kg. ,bazı günler ise elimiz boş döndüğümüz 
de oluyor.

Balıkçılık ile bir evin geçimini rahatlıkla sağlayabiliyor 
musunuz ortalama yıllık geliriniz ne kadar ?

Sezona göre değişmekle birlikte çok şükür geçimimizi 
sağlıyoruz. Çocuklarımızı da denizden kazandığımız gelirle 
okuttuk. Kızımız Mimar, oğlumuz da Harita Mühendisi oldu. 
Çok şükür ikisini de evlendirdik. Yuvalarını kurduk. Yıllık 
gelirimize gelince ortalama şu ana dek daha sezonun tam 
bitmemesine rağmen masraflarımı çıktığımda 30 bin TL 
civarında bir gelir elde etmişizdir.  Denizden kazandığımız 
gelirle oturduğumuz evin arsasını aldık. İmkanlarımız 
ölçüsünde evimizi yaptırdık. Kendi sigortamı da ödemek 
isterdim ama, eşimin sigortasını bile zorlukla ödeyebildik. 
Buna da çok şükür. 

Avladığınız balıkların pazarlamasını nasıl 
yapıyorsunuz?

Balık toptancıları barınağa gelip balığımızı alıyorlar. 
Ücretlerini de haftalık olarak alıyoruz. Malımızı bekletme 
sorunu yaşamadan satışımızı gerçekleştiriyoruz.

Aldığınız herhangi bir destek var mı?
Balıkçı teknemiz için ÖTV’siz mazot desteği ve teknenin 

büyüklüğüne göre yıllık para desteği yapılıyor. Bunun 
dışında herhangi bir destek almıyoruz. 

Bir ağın sizlere maliyeti ne kadar ve ne kadar süre 
dayanıyor? Başka masraflarınız oluyor mu?

Bir ağ sıfırdan almış olursak 500 ila 1000 TL arasında 
bir maliyeti oluyor. Ama bizler ağlarımız zarar gördüğünde 
üzerindeki şamandıra mantar vs. leri söküp 130 tl civarında 
aldığımız yeni ağa takıyoruz böylece maliyetimizi de 
azaltmış oluyoruz. Ağın dayanma süresine gelince bir 
günde de parçalanabiliyor daha uzun sürede gidebiliyor. 
Yunus balığı gelip yırtmadığı sürece diğer etkenler ile fazla 
bir zararımız olmuyor.  

Bu sistemi döndürebilmek için kenarda hep bir miktar 
paramız olması gerekiyor. Çünkü hiç beklemediğiniz 
bir zamanda kayıkla ilgili bir masraf çıkabiliyor. Mesela 
geçenlerde şanzıman motoru bozuldu 10 Bin TL masrafı 
oldu. O yüzden ihtiyacımız dışında paramızı gereksiz hiç 
harcamadık.

Balıkçılık dışında bir şeyle uğraşıyor musunuz?
Tabi ki balıkçılık dışında çiftçilik ile de uğraşıyorum. 

Evimin yanında kendi yaptığım tarlam var. Orada ekip 
diktiğim ürünlerim var. Kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. 
Bunların yanında tarlamda yetiştirdiğim fasulyeleri toplayıp 
satarak, mısırlardan un yapıp satarak, meyvelerden pekmez 
kaynatıp satarak balıkçılığın dışında aile bütçesine destek 
sağlamaya çalışıyorum. Mutfakla yemek yapmakla da aram 
iyi olduğu için düğünlerde, davetlerde kimi ücret alarak, 
kimi yardım amaçlı aşçılık da yaptım. Buraya yakın bir 
kafede hafta sonları 2 yıl çalıştım. Buralarda kafe gibi bir 
yerim olsa orayı işletmeyi çok isterdim. Kendime bu konuda 

çok güveniyorum. El lezzetimi de herkes beğeniyor.
Bir gününüz nasıl geçiyor Nuran Hanım bize özetler 

misiniz?
Sabah 3’te kalkıyorum eşimle birlikte denize gidiyorum. 

Çocuklarımın kahvaltılarını hazırlayıp bırakıyorum. Onlarda 
küçük yaşta başlarının çaresine bakmayı, sorumluluk 
almayı öğrendiler. Üzerimizi giyip denize açılıyoruz, 
denize daha önceden sermiş olduğumuz ağı çektikten 
sonra tekrardan aynı yere ya da farklı bir yere kayıktaki 
diğer ağımızı serip geliyoruz. Denizden çektiğimiz ağın 
balıklarını ayıklar satışa hazır hale getiriyoruz. Tabi bunun 
yanında bir de ağımız dolu geldiyse bizleri çok mutlu eder 
ve o iş bize hiç zor gelmiyor. Yorgunluğumuzu unutuyoruz 
o zaman. İşin güzel tarafı da verdiğin emeğin karşılığını 
almış olmayı görebilmek oluyor.  Tabii ağı çektikten sonra 
belli bir zamanımız var. Balıkları almaya gelen manavlar 
bizden en geç saat 11:00’a kadar ürünü almak istiyorlar.  
Bu yüzden kıyıya dönüş yolunda balıklarımızı ayıklıyoruz. 
Yani bu yüzden bir nevi zamanla yarışıyoruz. Denize gidip 
gelmemiz saat 12:00- 13:00’ı buluyor. Balıklarımızı manava 
teslim ettikten sonra tabi işimiz bitmiyor, ağlarımızı 
tekrar denize sermek için yarın sabaha hazırlıyoruz ve 
eve dönüyoruz. Tabi ki bunların yanında bayan olmam 
sebebiyle deniz ile alakalı işim bitip eve geldiğimde evimin 
işleri başlıyor. Kısacası hiç boş vaktim olmuyor. Zaten yapı 
itibarıyla boş durmayı sevmem. Yapacak mutlaka bir şey 
bulurum. Bu hayat koşturmacası içinde bir günüm geçiyor. 

Yakın zamana kadar eşimle denize gidiyordum. 
Eşimin yanında bir çalışanı var. Artık eşimle birlikte denize 
açılmıyorum. O denizden dönünceye kadar ben kahvaltı 
hazırlayıp deniz kenarına götürüyorum. Daha sonra da 
ağlardan balık ayıklamasına yardım ediyorum.

Balıkçılık yapmayı ne zamana kadar sürdürmeyi 
düşünüyorsunuz?

Öncelikle balıkçılık bir tutku, deniz bir tutku bu yüzden 
sağlığımız elverdiği sürece bu işi yapmak istiyoruz. Balıkçılık 
tek gelir kapımız. Ama strese girmeden sadece günlük 
geçimimiz için balıkçılık yapmaya devam etmek istiyoruz.

Nuran hanım bir gün bile kendim için bir şey 
yapmadım dediniz fırsatınız ve imkanınız olsa ne 
yapmak isterdiniz?

Her şeyden önce Kutsal Toprakları görmek için Hacca 
gitmek istiyorum. Değişik yerleri görmek için  farklı illeri 
gezmek istiyorum.  Bir de içimde ukde olarak kaldı. Biz 
küçükken kız çocukları pek okutulmazdı. Okumak çok 
isterdim.

Son olarak bizlere söylemek istedikleriniz nelerdir?
Bize kendimizi anlatma fırsatı verip, hayatımızın 

zorluklarına tanık olduğunuz ve sesimiz olduğunuz için 
Ordu’da Tarım gazetesi olarak sizler aracılığıyla Tarım 
ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ederim. Bir gün Sayın 
Bakanımızı misafir etmek, kendi tuttuğumuz balıklardan 
kızartıp ikram etmek isterim.

Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 
Bereketli bol kazançlar diliyoruz.

Röportaj

KADIN BALIKÇIMIZ
Nuran ARSLAN

Eşim rahatsızlandı ve denize gitmeyi 
bıraktı. İki yıl hiç çalışamadı. İşte 
benim hikayem de burada başladı. 
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Günümüzde artan dünya nüfusunu beslemek için birim 
üretim faktöründen daha fazla verim elde edilecek tekno-
loji ve yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu-
nun gerçekleştirilmesi noktasında ise AR-GE ve inovasyon 
çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Tarım ve Orman Bakan-
lığı bünyesinde bu çalışmaları yapan kurumlardan birisi de 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüdür. 
TAGEM Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkan-
lığı, Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Çalışma 
Grubu’nda görev yapan teknik personelden, AR-GE ve ino-
vasyon konularında yapılan çalışmalar ve projeler hakkında 
bilgiler aldık.

Günümüzde Endüstri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden, ekim 
makinelerine kadar hemen hemen tüm tarım makinele-
ri sensörlerle donatılmakta ve nesnelerin interneti, tarım 
sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca kullanılan 
makinelerin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmak-
tadır. Akıllı tarım, tarım dünyasında teknolojinin daha çok 
kullanılmasında öncü olabilir. Business Insider’ın premium 
araştırma hizmeti olan BI Intelligence, tarım dünyasındaki 
IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının, 2015 yılında 30 mil-
yon iken 2020 yılında 75 milyona yükseleceğini ve bunun 
da yıllık yüzde 20 büyüme oranına ulaşacağını öngörüyor. 
Nesnelerin interneti ile bir çiftlik IoT platformu yapan On-
Farm, normal standartlardaki bir çiftliğin 2050 yılında günde 
ortalama 4,1 milyon veri puanı üretmesini bekliyor. Ayrıca, 
OnFarm yaptığı bir çalışmada Endüstri 4.0’ın çözümleriyle 
ortalama bir çiftlik için verimin yüzde 1,75 arttığını, enerji 
maliyetlerinin dönüm başına 7$-13$ düştüğünü ve sulama 
için su kullanımının yüzde 8 oranında azaldığını belirledi.

Akıllı tarım sistemlerinin kurulmasının temelinde kısıtlı 
kaynakların verimli kullanılması yoluyla tarımsal üretimi ar-
tırmak yatmaktadır. Akıllı tarım sistemlerinin kurulması için 
de üç etkenin bir arada işler hale getirilmesi gerekmektedir: 
Teknoloji, büyük veri (BİG DATA) ve algoritmalar. Tarım ve 
Orman Bakanlığı olarak Yerli ve Milli Kaynaklarla Akıllı Ta-
rım Sistemleri geliştirmekte veya bu tür çalışmalara destek 
vermekteyiz. Genel Müdürlüğümüzde Akıllı Tarım Teknolo-
jilerini üç başlık altında çalışmaktayız. Bu başlıklar: Bitkisel 
Üretimde Akıllı Tarım Uygulamaları, Hayvansal Üretimde 
Akıllı Tarım Uygulamaları ve Tarımda Robotik Uygulama-
lardır. 

HAYVANSAL ÜRETİMDE AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİ

Küçükbaş Hayvan Islahına Yönelik Akıllı Ölçüm Plat-
formu Prototipinin Geliştirilmesi Projesiyle küçükbaş hay-

vanların kimliklendirilerek izlenmesi, ağırlık ve vücut ölçü-
leri gibi hayvan ıslahına yönelik verilerin bir kayıt sistemi 
oluşturularak toplanması amacı doğrultusunda akıllı ölçüm 
platformu prototipi geliştirilecektir. Geliştirilecek sistemde, 
hayvanların en az irritasyonla ve güvenilir olarak özellikleri-
nin belirlenmesi ve bu özelliklerin kayıt altına alınması  he-
deflenmiştir. Dünyada bir ilk olarak platformun alt kısmında 
hava yastığı modülü kullanılarak ölçüm yapılacaktır. 

Gezen Hibrit Sağımcı Projesiyle hayvan sağımında çiğ 
süt kalitesini artırmak, sağım işini kolaylaştırmak, birden faz-
la üreticinin ihtiyacının aynı sağım sistemiyle karşılanma-
sıyla ilk yatırım maliyetinin ve önemli oranda yenilenebilir 
enerji destekli olmasıyla da işletme giderlerinin azaltılması, 
sistemdeki soğutma ünitesiyle sütün sağım yerlerinden süt 
işleme merkezlerine taşınmasına olanak sağlayarak üretici-
nin daha yüksek gelir elde edecektir.

Elektronik Hayvan Takip Sistemiyle de büyükbaş hay-
vanların canlı olup olmadığı, hangi koordinatlarda bu-
lunduğu gibi bilgilerle her zaman hayvanların tam sayımı 
sağlanacak ve sanal karantina uygulamaları, el terminalleri 
ile hayvan sağlığı hizmetlerinde uygulayıcılara kolaylıklar 
sağlanarak işletme yönetimi basitleştirilecektir. Ayrıca be-
lirli hayvan davranışlarının (kızgınlık, ruminasyon karakte-
ristiğinin, kulak iç yüzey sıcaklığı değişim değeri) hayvan 
takip cihazından elde edilecek veriler kullanılarak hayvan 
takip sistemi yazılımında AR-GE kapsamında analiz edilme-
si planlanmaktadır.

BİTKİSEL ÜRETİMDE AKILLI TARIM TEKNOLOJİLERİ

Ülkemizin ilk yerli ve milli tarla sınıfı 105 BG gücünde, 
4 teker tahrikli (4x4) manevra ve dümenleme kabiliyetli, sı-
nıfındaki traktörlere göre iyileştirilmiş Elektrikli Traktör Pro-
totipi ortaya çıkmıştır. Toplamda 84 Kw/112 BG motor gü-
cüne kadar çıkabilen elektrikli traktör, sürekli torku 380 Nm 
%30 rezerv ile 494 Nm torka ulaşarak tarladaki en zor işlerin 
bile üstesinden gelmektedir.  Üretilen prototipin en büyük 
avantajı ise üzerinde bulunan şarj grubu ile 50 kW gücün-
deki platform dışı şarj istasyonlarında, %10’dan-%90’a şarj 
süresi 45 dakika olmasıdır. Prototipimizin üzerinde bulunan 
tüm özel yazılımlar yerli mühendisler tarafından yapılmış 
olup %100 yerli ve millidir. 

Yerli Otomatik Traktör Dümenleme ve Kontrol (OTAK) 
Sistemi ve Çiftlik Yönetim Sistemi yazılımıyla yüzde 12’ye 
varan oranlarda yakıt tasarrufu sağlanan sistemde, gece ça-
lışma da yapılabilmektedir. Üst üste ekim, gereksiz ilaç ve 

gübre kullanımını engellerken, ekilmemiş, ilaçlanmamış ya 
da gübrelenmemiş yer bırakmaz. Çiftlik yönetim sistemi ile 
tarlada yapılan tüm işler kayıt altına alınarak, traktör ve ça-
lışılan ekipman rahatlıkla uzaktan kontrol edilebilmektedir.

Öte yandan, hassas tarıma (değişken oranlı gübreleme 
ve ilaçlama) yönelik çalışmaların yolunu açtık. Bu Proje ile 
gereğinden fazla kimyasalın kullanımı ile oluşacak çevre 
kirliliği, planlı programlı ve analize dayalı bir girdi kullanı-
mıyla azaltılacaktır. Yüksek maliyetli tarımsal girdilerin çiftçi 
üzerinde oluşturduğu ekonomik baskılar analize dayalı gir-
di kullanımı ile engellenecektir.

Buğday Hasadında Dane Kayıplarının İzlenmesi ve Taki-
bine Yönelik Sistem ile biçerdövere monte edilen sensörler 
ve “GPS” sistemi ile bir ana modüle bağlı “GSM/GPRS” sis-
temi üzerinden, uzaktan izleme merkezine veri aktarımını 
gerçekleştirdik. Sistem, internet tabanı ile entegre olarak bir 
merkezden hizmet verecek şekilde hazırlanmıştır. Bu Proje-
nin ardından, devamı niteliğinde olan “Bulut Tabanlı Verim 
Görüntüleme, Haritalama ve Takip Sisteminin (ülkemizde 
kullanılan biçerdöverler için) Geliştirilmesi Projesi” de yü-
rütülmektedir. Bununla da hasatta dane kaybının önüne 
geçilerek ekonomiye kazandırılacaktır.

Öte yandan, “Bağcılığa Uygun Tarımsal Otonom Robot 
Tasarımı (RoboTAGEM)” için atölye çalışmalarına başladık. 
“Tarla Tarımında Kullanılmak Üzere Otonom İlaçlama Ro-
botu” atölye ve yazılım çalışmalarında son aşamaya geldik. 
Bunlara ek olarak, 27 Ekim 2016 tarihinde kurulan ve 3. Fazı 
yürütülen Akıllı Tarım Platformu icra kurulunda kuruluş gü-
nünden bu yana yer almaktayız.  Özetle “Çiftçimizin Kadim 
Bilgisini Teknolojiye Dönüştürmek” için çalışmalarımıza 
son hızla devam etmekteyiz.

AKILLI TARIM ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Halk arasında  “Küf” olarak bilinen Külleme Hastalığına 
Phylactinia guttata ve Erysiphe sp. isimleriyle bilinen fun-
guslar neden olur. Kışı yere dökülen hastalıklı yapraklarda 
geçirir. İlkbaharda fungus sporları normal büyüklüğünü 
almış fındık yapraklarını enfekte eder ve hastalığı başlatır-
lar. Fındık yapraklarının genellikle alt yüzeyinde gelişme 
sezonunun ortasından sonuna doğru olan dönemde be-
yaz fungus kolonileri görülür. Daha sonra yapraklar giderek 
kahverengileşmeye, gevşemeye ve kıvrılmaya başlar. Genç 
sürgün ve çotanaklarda zuruf yüzeyinde önce un serpilmiş 
gibi bir görüntü ilerleyen dönemde renkte matlaşma, kah-
verengileşme ve özellikle erken dönemde hastalığa yaka-
lananlarda kurumalar gözlenir.  Hastalığa yakalanan yap-
raklar vaktinden önce dökülür. Yaprakların vaktinden önce 
dökülmesi fındık kalitesini olumsuz yönde etkiler. Külleme 
hastalığı fındığın hem kalite hem de verimini olumsuz yön-
de etkiler.

Gündüzleri hava sıcaklığının fazla, geceleri serin olma-
sı enfeksiyonu artırır. Gündüz saatlerinde külleme sporları 
doğaya salınır. Güneş ışığının az olduğu, havanın sisli, bu-
lutlu olduğu günler hastalık gelişimini artırır. Enfeksiyon 
rüzgarlarla geniş alanlara yayılır. Külleme hastalığı fındığın 
yaprak, yaprak sapı, meyve ve zurufunda hastalık yapar.

Külleme hastalığıyla mücadelede kültürel önlem ola-
rak; bahçeler bakımlı olmalıdır. Bütün hastalıkların bakım-
sız bahçelerde görüldüğü unutulmamalıdır. Sonbahar-
da budama yapılmalı, ocak içerisine güneş ışığı girmesi 
sağlanmalıdır. Ocak içi ve ocaklar arası hava sirkülasyonu 
sağlanmalıdır. Ocaklardaki dip sürgünleri alınarak imha 
edilmelidir. Bahçelerde görülen yabancı otlar enfeksiyonu 
artırdığından yabancı ot mücadelesi mutlaka yapılmalıdır. 
Hastalıkla bulaşık fındık zurufları imha edilmeli, bahçeye 
verilmemelidir. 

Külleme hastalığı ile kimyasal mücadeleye önceki yıl-
larda hastalığın yoğunluğuna göre karar verilmelidir. Has-

talık bahçede ilk defa görülüyorsa hastalık belirtileri görülür 
görülmez Bakanlığımız Teknik Talimatları doğrultusunda 
Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanında tavsiye edilen bitki 
koruma ürünleri ve dozları ile ilaçlama yapılmalıdır. Daha 
önceki yıllarda hastalık görülmüş ise,  hastalık belirtileri gö-
rülmeden önce o yılın sürgünleri 25-30 cm olduğunda ve 
yapraklar normal büyüklüğünü aldıktan sonra ilk ilaçlama 
yapılmalıdır. Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi 
ve hastalığın şiddeti göz önünde bulundurularak hastalık 
koşulları ortadan kalkıncaya kadar ilaçlamalara devam edil-
melidir.

Kimyasal mücadele bitkinin tüm yüzeyleri özellikle yap-
rakların alt kısımları ıslanacak şekilde yapılmalıdır. Çisentili 
ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaç-
lama yapılmamalıdır. İlaçlamalar güneş ışığının dik gelme-
diği sabahın erken saatlerinde ve akşamüzeri yapılmalıdır. 
İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalı, hiçbir 
şey yenilip içilmemeli, koruyucu maske, gözlük ve eldiven 
mutlaka kullanılmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vü-
cut özellikle eller bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.  

       

FINDIKTA KÜLLEME (Phylactinia guttata, Erysiphe sp.)

Esra GÜRGÖR- Ziraat Mühendisi
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

Bugünlerde yine gıda fiyatları ve birçok 
konunun konuşulduğunu anlatan Pakdemirli, 
“2020’de öyle bir yıl yaşadık ki... Dünyada bü-
tün ülkelerde market raflarının boşaldığı, gıda 
arz güvenliğinin kırıldığı ve ülkelerin de ken-
di içlerine dönük ülke milliyetçiliği politikaları 
uygulamalara başladığı, ihracatla ilgili kısıtla-
malar getirdiği, ithalat ile ilgili gerekli düzenle-
meleri yaptığı bir dönemi yaşadık. Marketlerin 
raflarının boşaldığını gördük ama Türkiye’de 
görmedik.” ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE BU SINAVI ÇOK İYİ VERDİ”

Hükümetin ve Bakanlığın çok ciddi çalış-
malar yaptığını dile getiren Pakdemirli, şöyle 
devam etti:

“(Kovid-19) İlk vakanın görülmesinden 
aylar önce ‘Sektör toplanmalı’ dedim. ‘Gıda 
sektörü, perakende sektörü ve lojistik sektörü, 
lütfen stoklarını artırın.’ dedik. Lojistikçilere, 
‘Kendinizi artacak talebe göre ayarlayın’ uya-
rısında bulunduk. Hatta o günlerde bize, ‘Hay-
rola, bir şey mi var? Bizden mi saklıyorsunuz.’ 
dediler. Biz de, ‘Hayır vaka da yok, hiçbir şey 
yok ama gelecek, hiç merak etmeyin.’ dedik. 
Bütün hazırlığımızı yaptık. Raflara hücum baş-
ladı. Ne zaman? İlk vakaların gelmesiyle bera-
ber. Bazı günler yüzde 400, yani 4 misli, bazı 
günler 13 misli daha fazla talep oldu. Hepsinin 

üstesinden geldik. Bu, 4-5 defa tekrar edildi. 
4-5 defa yapıldıktan sonra tüketici psikolojisi 
dedi ki, ‘Bizim bir problemimiz yokmuş, boşu-
na evime ürünleri yığmamın anlamı yokmuş’. 
Türkiye bu sınavı çok iyi verdi. BM dahil olmak 
üzere birçok yerde bu başarıyı anlatıyoruz. Bi-
zim gıyabımızda da BM’ye dahil ülkeler diğer 
ülkelere de bunları anlatacak.”

Bakan Pakdemirli, tarımda büyük başarı 
yakaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bugünlerde pandemi belirsizliğinin üze-
rine Güney Amerika’da kuraklık, Karadeniz’de 
kuraklık ve iki büyük ülkenin, Hindistan ve 
Çin’in emtialara hücum etmesini yaşıyoruz. 
Bundan dolayı dünyadaki emtia fiyatlarında 
bir miktar artış var ama özellikle bu yılın ikinci 
yarısında emtia fiyatlarında da göreceli olarak 
iyileşme olacağını düşünüyoruz. 101 tedbir al-
dık. Tedbir sadece perakende ile sınırlı değildi. 
Biz, özellikle geçen sene şunu yaptık. Çiftçimi-
ze aldığımız majör tedbirlerin en önemlisi de 
şuydu. Herkes evinde otururken biz çiftçimi-
zin eline bir pasaport verdik. Bu pasaport ne 
demek? Herkes evdeyken sen çık üretimini 
yap, hasadını, ekimini, dikimini yap. Bunların 
hepsini söyledik. Bunun neticesinde pande-
miye rağmen Cumhuriyet tarihinin rekorunu 
kırdık.”

“TARIMDA 124 MİLYON TON İLE CUMHU-
RİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK”

Geçen yıl meteorolojik bir kuraklık yaşan-
dığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuş-
tu:

“Meteorolojik kuraklığın tarımsal kurak-
lığa dönüşmemesini sağladık. 124 milyon 
ton ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 
Büyükbaş varlığımız 800 bin arttı. Küçükbaş 
varlığımız 6,6 milyon baş arttı. Tarımsal hası-
lamız 2 senede 277,5 milyara geldi. 2020’nin 
rakamları henüz açıklanmadı ama 300 milyar 
liranın çok ötesinde olacağını düşünüyoruz. 
Tarımsal hasıla da Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin başından bugüne kadar da 
44 milyardan 48,6 milyar dolara geldi. Böy-
lelikle Türkiye, dünyada tarımsal hasıla olarak 
ilk 10’da ve Avrupa’daki lider yerini de tekrar 
garantilemiş oldu. Son 3 yılda kesintisiz olarak 
tarım büyüyor. 2020’nin üç çeyrek verileri var 
elimizde, sonraki bölümü yok ama ilk üç çey-
rekte Türkiye ekonomisi 0,5 büyürken tarım 
5,3 büyüyor. Bunun anlamı şu. Bu sektörde 
bazı şeyler doğru yapılıyor. Türkiye ithalat-
çı ülke oldu gibi sözler her zaman konuşulur 
ama Türkiye, Cumhuriyet tarihinin başından 
beri ihracatı artırmış, hep üretimi artırmıştır. 
Kendi kendine yeterli olmakla beraber bir de 

dünyayı doyuran bir ülke olmuştur.”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
başarının geldiğinin altını çizen Pakdemirli, 
şunları kaydetti:

“Başta Cumhurbaşkanımızın verdiği çok 
büyük destekler var. Son 3 yılda tarımsal des-
tekler yüzde 65 arttı. 2021 yılı toplam 24 mil-
yar tarımsal destek ödeyeceğiz. 2021 yılında 
ise Bakanlığımızın 17,5 milyar lira yatırım büt-
çesi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
ile beraber hem üreticiye destek verirken hem 
de müdahale alımları yapmaya başladık. Mü-
dahale alımlarını yaparken de artan maliyetler, 
yani mamuldeki ani değişikliklerde üreticiyi 
ezdirmeyecek şekilde fiyat politikası yaptık. 
Bunu da hasat öncesi açıklayacağız dedik. Son 
3 senedir bunu yapıyoruz. Özellikle Toprak 
Mahsulleri Ofisimizin almış olduğu tüm ürün-
lerde çiftçimiz, Edirne’den Kars’a, Samsun’dan 
Adana’ya kadar herkes memnun. Geçen yıl 
yüzde 22 buğdaya zam, mısıra yüzde 15, çel-
tikte yüze 18, fındıkta yüzde 33 zam... Yani hep 
enflasyonun çok çok üzerinde zamlar hedef-
lenerek çiftçimizi, üreticimizi memnun etmek. 
Tüm rakamlar da zaten bunu gösteriyor. Girdi 
fiyat endeksi yüzde 8-9’larda artmışken tarım 
ürününde yüzde 15 artmış, yani çitçinin geliri-
nin arttığı görülmektedir.”

Dünya nüfusu artarken, sınırlı sayıdaki gıda 
kaynakları her geçen gün tükenmektedir. Her 
yıl üretilen gıdanın üçte biri kaybedilmekte ya 
da israf edilmektedir. Sağlıklı ve yeterli miktarda 
gıdaya erişimin daha da önem kazandığı günü-
müzde, gıda kaybı ve israfının önüne geçilmesi 
bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dünya’da Gıda Güvenliği ve Beslenme Du-
rumu Raporu (Temmuz 2020), 2019’da yaklaşık 
690 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğine 
dikkat çekerken, 2020 yılı sonuna kadar 130 
milyondan fazla insanın COVID-19 salgını se-
bebiyle kronik açlığa yaşayabileceğine vurgu 
yapmaktadır. Dünyanın bir yanında insanlar 
açlıktan kıvranırken, diğer yanında gıdaların 
çöpe atılması ve obezite ile mücadele büyük 
bir çelişki olarak gündemimizdeki yerini almak-
tadır. 2050 yılına kadar 9,7 milyara yükselmesi 
beklenen dünya nüfusunun gıda ihtiyacını kar-
şılayabilmek için, tamamen sürdürülebilir şe-
kilde mevcut gıda üretimini % 60 oranında art-
tırabilmek pek de mümkün görünmemektedir. 
Üretim, tüketim, her aşamada gerçekleşen gıda 
kaybı ve israfının önüne geçilerek alınacak ted-
birlerle kaynakların en iyi şekilde değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü’nün (FAO) araştırmasına göre, 
tarladan perakendeye gelinceye kadar üretilen 
gıdanın % 14’ü kaybolmaktadır. Perakende ve 
tüketim aşamasında ise tabakta bırakılan ye-
mek, plansız ve gereğinden fazla alışveriş ya da 
gıdaların uygun koşullarda saklanmaması gibi 
sebeplerle gıda israfı ortaya çıkmaktadır. Gıda 
kaybı ve israfının yarattığı kayıp gelişmekte 
olan ülkelerde 310 milyar doları, gelişmiş ül-
kelerde ise 680 milyar doları bulmaktadır. Gıda 
kaybı ve israfı sadece gıdanın yok olması an-
lamına gelmemektedir.  Gıda kayıpları ve isra-
fı, yüksek düzeyde ekonomik kayıp meydana 
getirmekte, çevreyi de olumsuz etkilemektedir. 
Gıda kaybı ve israfı, üretim sürecinde kullanılan 
toprak, su, enerji ve girdi üretiminde kullanılan 
kaynakların israfını da kapsamaktadır. 

Türkiye’de gıda kayıpları ve israfına yönelik 
ulusal düzeyde yürütülen en önemli girişimler-
den biri “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”dır. 
2013 yılında başlayan kampanya, halkın israf 
konusundaki farkındalığını artırmayı, tedarik 
zinciri boyunca israfı önlemeyi ve kaliteli, bes-
leyici olması ile obeziteyi önlemesinden dolayı 
tam buğday ekmeği tüketimini teşvik etmeyi 
amaçlamıştır. Kampanya çalışmalarının toplum 
üzerindeki etkisi büyük olmuştur. 2013 yılında 
yapılan ölçüm araştırmasına göre, ekmek is-
rafında % 18 oranında azalma ve yıllık yaklaşık 
300 milyon TL tasarruf sağlandığı görülmüştür. 
Kampanyanın etkisiyle Türk halkının tüketim 

alışkanlıkları da değişmiştir. İnsanlar tüketim 
miktarlarına uygun olarak ekmek almaya baş-
lamış ve bu da 2,5 milyar TL tutarında bir tasar-
ruf sağlamıştır. Bir yıllık kampanya sonucunda; 
her iki tasarrufun ülke ekonomisine toplam 
katkısı günlük 7,8 milyon TL, yıllık ise 2,8 milyar 
TL olmuştur. 

2015 yılında Türkiye’nin G20 Dönem Baş-
kanlığında, “Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin 
Tesisi Kapsamında Gıda Kayıpları ve İsrafının 
Azaltılması” ana teması ile düzenlenen G20 
Tarım Bakanları Toplantısı’nda, gıda kaybının 
ve israfının azaltılması gerekliliği kabul edilir-
ken, Türkiye’nin girişimleriyle, Birleşmiş Mil-
letler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bünyesinde 
“Gıda Kayıpları ve İsrafının Ölçülmesi ve Azal-
tılmasına Yönelik Teknik Platform” kurulmuştur. 
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş-
birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Tarım Çalışma 
Grubu Dokuzuncu Toplantısı ise 2017 yılında 
Türkiye’de “İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ül-
kelerinde Gıda İsrafının Azaltılması Teması” ile 
gerçekleştirilmiştir.

Gıda kayıpları ve israfına ilişkin kapsamlı bir 
stratejinin benimsenmesi için, 2018 yılında, Ta-
rım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 
FAO-Orta Asya Alt Bölge Ofisi (SEC) ve Bakan-
lığın diğer birimlerinin temsilcilerinin katılımıy-
la bir çekirdek çalışma grubu oluşturulmuştur. 
Çalışma ve istişarelerin ardından Türkiye, Ta-
rım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda ve 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
işbirliğinde, gıda kayıpları ve israfının azaltılma-
sına yönelik olarak “GIDANI KORU” isimli ulus-
lararası kampanyayı başlatmıştır. Kampanya 
için gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azal-
tılması ve yönetimine ilişkin bir Ulusal Strate-
ji Belgesi ve bu stratejiyi hayata geçirecek bir 
Eylem Planı hazırlanmıştır. Toplumsal bilinci 
arttırmayı hedefleyen kampanya ile bireysel 
alışkanlıkların değiştirilerek toplumun her kesi-
minde ve gıda zincirinin her aşamasında gıda 
israfına son verilmesi hedeflenmektedir. İsraf 
ve kaybın önüne geçmek, gıdayı kurtarmak ve 
yeniden dağıtmak, insani tüketimi mümkün 
değilse hayvan yemi olarak kullanmak ve atık 
gıdanın geri dönüşümünün sağlanması için 
100’e yakın eylemin gerçekleştirilmesi planlan-
mıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda kaybı 
ve israfı çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışma-
lar sonucunda dikkat çekici bir Türkiye tablosu 
ortaya çıkmıştır. Çalışmalarda Türkiye’de gıda 
kayıp ve israfının en fazla yaş meyve ve seb-
zede görüldüğü, üretilen meyve ve sebzelerin 
% 50’sinde kayıp yaşandığı, bunu hazır yemek 

ve ekmeğin takip ettiği belirlenmiştir. Meyve ve 
sebzelerde en fazla kaybın hasat, depolama, iş-
leme, nakliye ve satışta gerçekleştiği tespit edil-
miştir. Hazır yemek sektöründe ise kaybın has-
taneler, okul yemekhaneleri, oteller, lokantalar, 
kamu kurum yemekhaneleri gibi toplu tüketim 
yerlerinde olduğu belirlenmiştir. Günlük olarak 
4,9 milyon ekmeğin özellikle satış aşamasın-
da israf edildiği ülkemizde hizmet sektöründe 
ise işletme başına yılda 4,2 ton gıdanın, 2.000 
litre içeceğin israf edilmesi dikkat çekmiştir. 
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye İsraf 
Raporunda (2018) ise, tüketicilerin % 5,4’ünün 
kalan yemekleri attığı, satın alınan gıdanın % 
23’ünün ise tüketilmeden çöpe atıldığı belir-
lenmiştir. Aynı çalışmaya göre, alışverişe liste 
yaparak gidenlerin oranı ise sadece % 31’dir. 
Ulusal Envanter Raporu’na göre, 2018 yılında 
ülkemizde 18,8 milyon ton gıdanın çöpe atıl-
dığı, israfın her gelir grubunda, farklı alanlar-
da gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak 
gıda arz zincirindeki süreçlerin iyileştirilmesine 
ihtiyaç duyulduğu, tüketici tarafında da “Gıda 
Okuryazarlığı”nın geliştirilmesi gerektiği net bir 
şekilde ortaya konmuştur. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2019-2023 
yıllarını kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nın 
411. maddesinde “Gıda güvenliğini teminen 
etkin stok yönetimi, arz zincirinde kayıpların 
azaltılması, israfın önlenmesi, piyasaların dü-
zenlenmesine yönelik kural ve kapasitelerin 
geliştirilmesi sağlanacaktır.” ve 411.3. madde-
sinde “Gıda kayıp ve israfının önlenmesi için 
tüketici bilinci artırılacaktır.” hedefleri yer al-
maktadır. Bu hedefler doğrultusunda, “Gıdanı 
Koru, Sofrana Sahip Çık” Kampanyası 20 Mayıs 
2020 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli’nin düzenlediği dijital basın toplan-
tısı ile tanıtılmıştır. Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta 
Asya Alt Bölge Koordinatörü Dr. Viorel Gutu ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı toplan-
tıda, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli sadece 
Türkiye’de gıdada israfın yüzde 2 azaltılmasıyla, 
365 bin ailenin 1 yıllık geçiminin sağlanacağına 
dikkat çekmiştir. 

“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” Kam-
panyasının ana mesajlarını “İhtiyacın Kadar 
Al”, “Geleceğini Çöpe Atma” olarak özetlemek 
mümkün. Kampanyanın www.gidanikoru.com 
adresli bir web sitesi ve bir de maskotu “Cano” 
mevcut. Cano sokakta, evde, her yerde karşı-
mıza çıkarak bizi bilgilendiriyor. Kimi zaman 
markette “Alışverişini evde planladın mı?” diye 
soruyor, kimi zaman da bir restoranda “İhti-

yacın kadar sipariş ver.” diyerek bizi uyarıyor. 
Kampanyanın web sayfasında ve sosyal medya 
mecralarında; planlı alışveriş, bilinçli tüketim, 
STT (Son Tüketim Tarihi) ve TETT (Tavsiye Edi-
len Tüketim Tarihi) farkı, gıda kaybı ve israfına 
dair çarpıcı güncel bilgiler, kampanya faaliyet-
leri, alışveriş yönetimi, erzak yönetimi, saklama 
yöntemleri, yaratıcı tarifler, örnek uygulamalar, 
oyunlar gibi pek çok içerik yer alıyor.

“Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” kampan-
yası başladığından bu yana her kesim ve kuru-
luştan büyük destek aldı. Kampanya gıda kaybı 
ve israfının önüne geçilmesine katkı sağlaya-
cak tarifler ve tavsiye içeriklerin paylaşıldığı ya-
zılı ve görsel medyada onlarca haberle yer aldı. 
Kampanyanın tanıtım videoları ve sosyal med-
yada yapılan canlı yayınları milyonlarca kez iz-
lendi. Kampanya görsellerinin kullanılmasında 
standardizasyon sağlamak için dijital bir “İleti-
şim Araç Kiti” hazırlandı ve paylaşıldı. Beledi-
yelerin kampanyaya desteği sağlandı. Marma-
ray, Başkentray ve Yüksek Hızlı Trenlerin tüm 
ekranlarından kampanya reklam ve görselleri 
paylaşıldı. Survivor ve Masterchef Türkiye gibi 
Türkiye’nin çok izlenen birçok TV programında 
kampanya yer aldı. Birçok tanınmış isim sosyal 
medyada kampanyaya destek verdi. Kampanya 
çerçevesinde dünyada en çok imza toplanan 
çevrimiçi farkındalık kampanyası olmak için de 
birlik olundu. Türkiye, hep birlikte gıda kaybı 
ve israfına karşı mücadele edeceğine söz ver-
di. (https://www.gidanikoru.com/dunyarekoru, 
“Sen de söz ver, rekor gelsin.”)

İklim sorunu, yoksulluk, gelir adaletsizli-
ği ve açlıkla birlikte küresel sorunlar arasında 
ilk sıralarda yer alan gıda kayıpları ve israfını 
azaltmak için öncelikle farkındalığı arttırmak, 
toplumsal bilinçlenme gereklidir. Ulusal ve kü-
resel çapta önlemlerin, uygulanabilir, etkili ve 
bütüncül stratejilerin ilgili tüm kurum ve kuru-
luşların katılımıyla geliştirilmesi önemlidir. Gıda 
kayıpları ve israfı, doğal kaynakların kısıtlı oldu-
ğu ve nüfusun hızla arttığı dünyamızda büyük 
bir tehdit olarak karşımızdadır. Gelecek nesil-
lere sağlıklı bir dünya bırakmak ise alacağımız 
tedbirler ile bizim sorumluluğumuzdadır.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

Kaynak:Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi

1’den devam
2021 YILINDA 24 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK ÖDEYECEĞİZ

GIDANI KORU, SOFRANA SAHİP ÇIK
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Malzemesi :• 3 bağ sakarca, 2 baş 
kuru soğan, 1 tatlı kaşığı salça, 1 tatlı ka-
şığı tuz,  Yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 
yemek kaşığı tereyağı,  3 adet yu-
murta, 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı: • Sakarcalar tek tek te-
mizlenip, soğuk suda yıkanır. Yıkanan 
sakarcalar doğranır ve kaynar suda 10 
dakika kadar haşlanıp, suyu süzülür.

• Soğanlar ince ince doğranıp, ayrı 
bir tavada zeytinyağı ve tereyağı ile bir-
likte pembeleşinceye kadar kavrulur. 
Doğranmış ve haşlanmış sakarcalar da 

ilave edilerek, bir süre daha kavrulur.

• Tavada kavrulan sakarcada, yu-

murtaların ayrı ayrı kırılması için yumur-

ta yerleri açılır. 3 adet yumurta bu açılan 

yerlere kırılır.

• Ardından tavadaki sakarca mıhla-

masının kapağı kapatılarak, yumurtalar 

pişirilir. Üzerine karabiber serpilir ve ser-

vis yapılır

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Yüzlerce yıl öncesinde tedavi amaçlı olarak kullanılan bitki-
lerden biri olan çörek otu, zamanla faydaları unutulup mutfak-
lara sadece lezzetiyle konuk olmaya başlamış bitkilerden. 

•  Çörek otu, vücutta iltihapların oluşmasını önlüyor, bu 
özelliği hali hazırda iltihaplı olan bölgeler üzerinde de daha hızlı 
bir iyileşme sağlıyor.

•  Antioksidan özelliği göstermesi sayesinde vücudu toksin-
lerden arındırıyor, olası birçok hastalığın önüne geçiyor.

•  Antioksidan özelliği, en çok da karaciğer ve böbreklerin 
rahat etmesini sağlıyor, zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştır-
dığından bu organlarımızın kanı temizlemek için fazla mesai 
yapmasının önüne geçmiş oluyor.

•  Kan şekerinin düzenlenmesinde etkili olduğu biliniyor, 
hatta bu nedenle birçok şeker hastasının evinden eksik olmu-
yor.

•  Kötü kolesterolü dengelediği ve idrar söktürücü bir etki 
gösterdiği de biliniyor.

Adamın biri kafeye gelir ve bir kola 
içer. Garson hesabı almaya geldiğin-
de borcunu sorar. Kola fiyatının 26 lira 
olduğunu öğrenir ve yirmi altı tane 
bir liralık demir parayı üst üste dizer. 
Garson tam parayı alacakken, bir vu-
ruşta hepsini yere saçar. Bir şey diye-
meyen garson içinden söylene söyle-
ne paraları toplamaya başlar.

Ertesi gün aynı adam, aynı garson-
dan bir kola ister. Hesabı öderken aynı 
şekilde yirmi altı tane bir liralık demir 
parayı üst üste dizer. Garson tam pa-
rayı alacakken, yine bir vuruşta hep-
sini yere saçar. Garson çok sinirlenir 
fakat bir şey diyemez ve paraları top-
lamaya başlar. 

Bir sonraki gün aynı adam kafeye 
tekrar gelir ve yine bir kola içer. Fiyatı 
sorar garsona. Neler olacağını iyi bi-
len garson bezgin bir şekilde 26 lira 
diye cevap verir. O da ne?

Adam cebinden bir elli liralık çıka-
rıp uzatır garsona. Garson büyük bir 
keyifle yirmi dört tane bir lirayı üst 
üste dizer ve tam adam alacakken 
öncekilerden çok daha kuvvetli bir 
vuruşla paraları kafenin içine saçar. 
Adam hiç istifini bozmaz. Cebinden 
iki tane daha bir liralık çıkarıp atar di-
ğer paraların arasına:

- Boş ver... Bir kola daha ver bana...

SAKARCA MIHLAMASI UN HELVASI

& Bitkiler

Sağlık

ÇÖREK OTU

biraz da 

gülelim...

4 Sakarca 
Mıhlaması

4 Un 
Helvası

- Para Üstü -

-Kısacık ve Çok Uzun Bir Hikaye-
Baba kız kuş avına giderlerdi. Hep çok zor avlanan 

son derece ürkek kuşların peşindeydiler. Bir yerde 

pusuya yatar saatlerce hiç kıpırdamadan beklerlerdi. Bu 

bekleyiş sırasında kız gözleriyle çevresinde olan bitenleri 

inceler seslere kulak verirdi. Böceklerin çıtırtılarından 

kuşların kanat seslerine, rüzgarın sallandırdığı ağaç 

dallarına kadar. Yıllarca gidip geldikleri ve her seferinde 

saatlerce bekledikleri halde bir tek kuş bile vurmadılar.

Kız, madem kuşları vurmuyorlardı, bunu neden 

yapıyorlardı hep merak etmişti. Bir gün babasını kaybetti. 

Bu sırada on sekiz yaşına gelmişti. Bundan sonra ki 

hayatına yalnız başına devam etmek zorundaydı ve öyle 

de yaptı. Çok başarılı oldu hedeflerine her zaman ulaştı. 

Çevresinde onu seven çok insan olduğu gibi, düşmanları 

da ona karşı hep etkisiz kalmışlardı.

Artık otuzlu yaşlarına ulaşmıştı. Bir gün çok sevdiği 

bir arkadaşıyla evinde sohbet ederken, arkadaşı ona 

şöyle dedi.

Hayatımda senin kadar ilginç kişiliği olan bir 

başkasına rastlamadım. Bir şey hedeflediğinde, kim ne 

yaparsa yapsın, kim seninle uğraşırsa uğraşsın, rahatsız 

olmuyorsun, sükunetini bozmuyor sinirlenmiyorsun. 

Motivasyonu senin kadar yüksek birinin gerçekten var 

olduğuna inanmak zor.

Arkadaşı bunları söylerken, birden babasıyla kuş 

avına gittikleri zamanlar geldi aklına. Saatlerce hiç 

kıpırdamadan beklemek zorunda oldukları o anlarda 

üstünde örümcekler gezinir, bazen yağmur yağar, 

dikenler batar ama o hiç tepki vermezdi. Bu sessiz 

bekleyiş sırasında her şeyi inceler ve bütün detaylarıyla 

gelişen olayları algılardı.

İşte şimdi ve kariyeri boyunca hep bunu yapmıştı. 

Ani tepkiler yerine, sessiz kalmış, kimin neyi ne için 

yaptığını gözlemlemiş ve sadece ulaşmak istediği şeye 

odaklanmıştı. Aslında babası onu hiç bir zaman kuş 

avına çıkarmamıştı… Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. 

Titreyen dudaklarının arasından minnet dolu o cümle 

döküldü.

“Teşekkür ederim baba.”

Malzemesi: 1 kg buğday unu, 1 kg şeker, 1 büyük 

paket margarin, 1,5 su bardağı su, 1 su bardağı çekil-

miş fındık

Yapılışı: Un yağ ile pembeleşinceye kadar kav-

rulur. Ayrı bir kapta şeker, soğuk su ile karıştırılarak 

şerbet hazırlanır. Sonra bu şerbet kavrulmuş unun 

üzerine yavaş yavaş dökülerek iyice yedirilir. İçine 

arzu edilirse fındık veya ceviz de ilave edilir. Sıcak-

ken yemek kaşığı ile alınarak şekil verilir. Servis ta-

bağına alınır.
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İl Müdürlüğümüz tarafından ilimizde ihracat denetimle-
ri, yurtiçi tüketimine yönelik üretim sektörünün denetlen-
mesi, ihracattan geri dönen ürün denetimleri ve perakende 
satış yerleri denetimleri hassasiyetle sürdürülürken, ayrıca 
ilimiz genelinde aflatoksin kontrolü için numune alımları 
da aralıksız devam ediyor.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; “Ül-
kemizden yapılan ihracatlar da, öncelikli olarak alıcı ülke 
kriter ve talepleri geçerli olup, alıcı ülkenin gıda veya yem 
güvenirliği ile ilgili sertifika talep etmesi durumunda alıcı 
ülke limitlerini karşılayan, alıcı ülke tarafından herhangi bir 
limit belirlenmemişse ülkemiz mevzuatına uygun ürünler 
için Sağlık Sertifikası düzenlenerek ihracatına izin verilmek-
tedir. Avrupa Komisyonunun, Komisyon Uygulama Tüzüğü 
kapsamında yer alan ülkemiz menşeli kuru incir, fındık ve 
Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatı ile 
bileşiminde bu ürünleri en az % 20 içeren gıda maddeleri-
nin ihracatında aflatoksin analizi yapılarak söz konusu ürün 
sevkiyatları, Bakanlığımızca onaylanmış Sağlık Sertifikası, 
Belirli Gıdaların Birliğe Girişi İçin Resmi Model Sertifika ve 
Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu ile birlikte gerçek-
leşmektedir. Ayrıca ilgili firmanın sorumluluğunda olan Or-
tak Sağlık Giriş Belgesi de nakliye boyunca sevkiyatın ya-
nında bulundurulmak zorundadır” dedi. 

İl Müdürlüğümüzce ihracatta sertifikasyon işlemlerinin 
en hızlı şekilde gerçekleştirildiğinin altını çizen İl Müdürü-
müz; “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanununa göre fındık ve mamulleri ihracatı kontrolü; 
alıcı ülke talepleri doğrultusunda, üretici/ihracatçı firmanın 
malın denetlenmesini ve sertifika düzenlenmesini talep et-
mesi üzerine en seri şekilde üretim, depo veya işyerinde 
denetlenmeye en uygun alandan Gıdalardaki Mikotoksin 
Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune 
Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğine göre nu-
mune alınarak yetkili ve akredite laboratuvarlarda aflatoksin 
analizleri yaptırılmakta ve AB’ nin belirlediği aflatoksin limit 
değerlerine uygun olan sevkiyatlara Avrupa Komisyonunun 
istediği sertifika ve raporlar en seri şekilde düzenlenmekte-
dir. Fındıkta ihracat veya ihracattan geri dönüş aşamaların-
da yapılan aflatoksin analizi sonucu alıcı ülke ve/veya Türk 
Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde belirlenen limitle-
rin üzerinde aflatoksin tespit edilmesi durumunda ihracat-
çı/üretici firmanın talimatla belirlenen ürününde bir kereye 
mahsus olmak üzere özel işleme tabi tutulabilmektedir” 
ifadelerini kullandı. 

“2020 yılında fındık ve mamulleri için 2 bin 376, di-
ğer ürünler için 479 olmak üzere toplam 2 bin 855 Sağlık 
Sertifikası/Model Sertifika, Numune Alma ve Analiz Sonuç 
Raporu düzenlenmiştir” diyerek sözlerine devam eden İl 

Müdürümüz Kemal YILMAZ; “AB gümrüklerinde fındıkta 
uygulanan kontrol sıklığı % 5’dir. 2020 yılında ilimizden AB 
ülkelerine gönderilen fındık ve mamullerinden aflatoksin 
gerekçesiyle herhangi bir hızlı alarm, sınırda red ve bilgi bil-
dirimi alınmamıştır” diyerek sözlerine son verdi.

İHRACATTA SERTİFİKASYON İŞLEMLERİ HIZ KESMİYOR

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli 
gıda kontrol ekipleri tarafından halk sağlığının korunma-
sı ve tüketicilerin güvenli gıdaya erişiminin sağlanması 
amacıyla 2020 yılında 16 bin 20 adet gıda ve yem dene-
timi gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “İlimizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, 
tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde 
haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin 
önlenmesi amacıyla İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından 
gıda denetimleri 2020 yılında da aralıksız bir biçimde ve 
hassasiyetle yürütülmüştür” dedi.

2020 yılında 16 bin 20 adet gıda ve yem denetimi-
nin yapıldığına dikkat çeken İl Müdürümüz; “2020 yılı 
gıda denetimleri açısından yoğun bir yıl oldu. 7 gün 
24 saat esasına göre sahada çalışmalar gerçekleştiren 
ekiplerimiz tarafından 2020 yılında 16 bin 20 adet gıda 
ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir. Yine ekiplerimiz 
tarafından yurtiçi, ihracat ve ithalat denetimlerinde 
toplam 3 bin 501 adet numune alınmış, gerek analiz 
sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen uy-
gunsuzluklar nedeniyle 100 gıda işletmesine idari para 
cezası uygulanarak 2 işletme hakkında da Savcılığa suç 
duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Gıda denetimlerinin amacına ulaşabilmesi için tü-
keticilerinde bilinçli olmalarının öneminden bahseden 
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Tüketicilerin herhangi 

bir olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun gide-
rilebilmesi için ilgili kurumlara ya da yetkili makamlara 
müracaat etme hakları bulunmaktadır. Bu nedenle; gıda 
zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalar-
la ilgili herhangi bir şikâyeti olan tüketiciler de ALO 174 
GIDA HATTI’ nı arayarak ihbarda bulunabilmektedir. Bu 
kapsamda 2020 yılında İlimizde ALO 174 GIDA HATTI’na 
tüketicilerimiz tarafından 403 başvuru olmuş ve bu baş-
vurular ekiplerimiz tarafından en kısa sürede gereği yapı-
larak sonuçlandırılmıştır” diyerek sözlerini sürdürdü.

Gıda işletmelerine pandemi sürecinde alınması gere-

ken tedbirleri bir kez daha hatırlatan İl Müdürümüz Ke-
mal YILMAZ, Tüm gıda işletmelerinin Bakanlığımız tara-
fından belirlenen hijyen kurallarına uymaları, işletmede 
çalışan personelin mutlaka maske takması, gıda işletme-
lerinin girişlerinde ve işletme içinde uygun yerlerde de-
zenfektan bulundurulması, maskesiz müşterilerin işlet-
meye alınmaması hastalığın yayılmasının önlenmesinde 
önemli olduğunu belirterek hem gıda işletmecisinin hem 
de tüketicilerimizin gerekli hassasiyeti göstermelerinin 
gerektiğini vurguladı. 

Ayrıca İl Müdürümüz; “2021 yılında da vatandaş-
larımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için İl/İlçe Mü-
dürlüklerimizce yapılan çalışmalarımız aynı kararlılık ve 
hassasiyet ile kesintisiz olarak devam edecektir” diyerek 
sözlerini noktaladı.

ORDU’DA 2020 YILINDA 16 BİN 20 ADET 
GIDA VE YEM DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığımız, Perşembe Sakin Şehir 
Üretici Kadınlar Derneği ve ABC Deterjan Firması işbirliğin-
de Perşembe ilçemizde uyguladığımız “Yerli Yerinde Taf-
lan Projesi” kapsamında Perşembe ilçemizde kurduğumuz 
meyve, sebze işleme ve kurutma tesisinde bahçelerimizde 
çürüyüp yok olan meyveleri ve sebzeleri değerlendirerek 
ekonomiye kazandıracağımız ilk deneme amaçlı üretim 
başladı.

Deneme amaçlı ilk üretim aşamasında tesisi ziyaret 
eden İl Müdürümüz Kemal YILMAZ burada yaptığı açık-

lamada; “Yerli Yerinde Taflan Projesi”  2019 yılında 
Bakanlığımız, Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar 
Derneği ve ABC Deterjan Firması ortaklığı ile hayata 
geçirilen bir projedir. Tabi projenin Kamu sektörü, 
STK ve Özel Sektörün bir araya gelmesiyle uygula-
nan bir proje oluşu da son derece önemli bir diğer 
yönü. “Yerli Yerinde Taflan Proje’miz 2019 yılında 
Bakanlığımız tarafından da ödüle layık görülen bir 
projedir. Şuan Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadın-
lar Derneği tarafından işletilmekte olan tesisimiz 
bundan sonra dernek üyesi kadın çiftçilerimizin ku-
racağı bir kooperatif tarafından işletilecektir. Burada 
elde edilen ürünler öncelikle bir marka adı altında 
pazara sunulacak, kooperatif tarafından oluşturula-
cak satış yerlerinde ve internet ortamında satışları 
yapılacaktır. Biz bu proje ile mevcut bahçelerimiz-

de üretimi yapılan meyvelerin ekonomiye kazandırılmasını 
amaç edindik. Bugüne kadar bahçelerimizde mevcut elma, 
armut ağaçlarımızdan ve diğer meyvelerden elde edilen 
ürünlerin bir kısmı bahçe sahibi tarafından değerlendiril-
mekteydi fakat bir kısmı ise dökülüp zayi olmaktaydı. Bu 
meyveler ekonomik kayıp anlamına geliyordu. Bu ürünle-
rimizin ekonomiye kazandırılması amacıyla böyle bir proje 
hazırladık ve proje ile ilimizdeki meyve ağaçlarından elde 
edilen meyveleri özelliklerine göre meyve kurusu, reçel, 
marmelat, pestil, pekmez yaparak ekonomiye kazandır-

mış ve kadınlarımıza ilave bir gelir sağlamış olacağız. Do-
layısıyla kadınlarımız da aile ekonomilerine katkı sağlamış 
olacaklar.  Bugün burada tesisimizde ilk deneme üretimine 
başlayarak yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı bul-
duk. Kadın istihdamına ve ekonomiye katkı sunacak olan 
projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projemizin 
başta kadınlarımız olmak üzere ilimiz ve Ülkemiz tarımına 
hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği Başkanı 
Firdevs Elif Şener Saka da yaptığı açıklamada; “Perşembe 
Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği olarak tesisimizi işlet-
mekteyiz. Bugün ise ilk deneme çalışmalarımıza başlamış 
bulunmaktayız. Deneme amaçlı İlk ürünümüz olan kiviyi 
kurutacağız, kurutmaya elverişli olmayan ürünlerimizi pes-
til, pekmez gibi ürünlerle değerlendireceğiz. Tesisimizde 
yaklaşık 1 ton yaş ürün kapasiteli bir fırınımız mevcut. Bizim 
bu projedeki amacımız kadınlarımıza hem istihdam sağla-
mak hem de Perşembe ve Ordu bölgemizdeki yöresel ve 
diğer bütün meyveleri katma değerli ürünler haline getire-
rek hem kadınlarımıza hem de ilimize fayda sağlamak. Ben 
bu projede emeği geçen herkese tekrar teşekkür etmek is-
tiyorum ve tüm üreticilerimizi atıl durumdaki meyvelerini 
değerlendirmek ve gelir elde etmek amacıyla tesisimize 
bekliyorum.” dedi.

SAKİN ŞEHİRDE DENEME AMAÇLI İLK MEYVELER KURUTULDU


