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BAKANIMIZ 
DR. BEKİR PAKDEMİRLİ:

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 

Türkiye’nin tarım alanı bakımından dünyada 31’inci sıra-

da olmasına rağmen tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, 

dünyada ise ilk on içinde yer aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında ta-

rımsal destekler ve etkin müdahale alımlarının uygulan-

maya başladığını belirten Bakan Pakdemirli, son 3 yılda 

tarımsal desteklerin yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çı-

karıldığını vurguladı.

Küresel iklim değişikliği ve salgın sürecinin tarım ve 

gıda piyasalarını ciddi anlamda etkilediğine dikkati çe-

ken Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Başta gübre, yem ve enerji olmak üzere birçok emti-

ada dünya fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Çiftçi 

kardeşlerim, maliyetlerdeki artıştan endişe etmeyin, gö-

nüllerinizi ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya 

devam edin. Çiftçimizin, yani sizlerin alın teri karşılıksız 

kalmayacak, mahsulleriniz maliyetlerinin üzerinde de-

ğer bulacak. Tarımsal destekler yanında uyguladığımız 

alım fiyatları ile hamdolsun her zaman çiftçimizin ya-

nında olduk. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan 

politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

““ÜRETİCİMİZİ KORUYAN, 

TÜKETİCİMİZİ KOLLAYAN 

POLİTİKALARIMIZI 

KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ””

Bakanlığımız tarafından hazırlanan, “Denizlerde ve İç 
Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 
2020–2024 Av Dönemine Ait 5/1 Numaralı Tebliğ”  gere-
ğince; 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren çevirme ağları ve trol 
avcılığına açık alanlarda trol ağları ile su ürünleri avcılığı ya-
sağı sona ermekte, mekanik güç kullanan ve kullanmayan 
çevirme ağları ile su ürünleri avcılığı serbest olmaktadır.

Karadeniz’de Ordu İli Ünye İlçesi Taşkana Burnundan 
Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü trol 
ile su ürünleri avcılığı yasağı, İlimiz karasularında kum mid-
yesi avcılığı ve her türlü sürütme ağlar ile su ürünleri avcılı-
ğı yasağı devam etmektedir.

Yunuslar, Akdeniz Foku, Deniz Alaları, Orfoz, Vatoz,  
Mahmuzlu Camgöz Köpekbalıklarının ve Mersin balıklarının 
bütün karasularımızda avlanmaları yasaktır.

Karadeniz de 1 Eylül -15 Aralık tarihleri arasında kıyıdan 
itibaren gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 18 metre derinlikten, 
16 Aralık- 14 Nisan tarihleri arasında 24 metre derinlikten 
diğer denizlerimizde ise dönem boyunca kıyıdan itibaren 
24 metreden sığ sularda gırgır ağlarıyla avcılık yapılması 
yasaktır.

Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofila-
ment (tek kat) misina ağların ve multimonofilament (çoklu 
tek kat) misina ağların kullanılması, gemilerde, balıkçı ba-
rınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması 
yasaktır.

Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numa-
rasının, plaka olarak gemiye yazılması ve sağ, sol ve üstten 
görülecek şekilde bulundurulması zorunludur.

Aşırı avcılık sonucunda; su ürünlerine üreme şansı ta-
nınmadığından stoklar sürekli azalmakta, cinsi olgunluğa 
gelmemiş küçük balıklar avlanmakta, balık boylarında kü-
çülmeler, avlanma periyotlarında kısalmalar olmakta ve de-
nizdeki canlılar arasındaki denge bozulmaktadır. Sonuçta, 
denizden geçimini sağlayan insanların kazançları azalmak-
ta ve bitmektedir. Bu nedenle balıkçılığımızın kalkınabilme-
si için özellikle düzenli, dengeli bir avcılık yapılmalı; zaman, 
yer, ağ ve boy yasaklarına mutlaka uyulmalıdır.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bütün ba-
lıkçılarımıza bereketli, bol kazançlı ve bütün işlerinin rast 
gittiği bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz.

1 EYLÜL’DE BALIKÇILIK SEZONU BAŞLADI
 ÇEVİRME AĞLARI İLE AVCILIK YASAĞI SONA ERDİ
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FINDIKTA TOPRAK TAHLİLİNİ GECİKTİRMEYİN
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; fındık üreticilerimi-

ze toprak tahlili yaptırmaları konusunda uyarılarda 
bulundu.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; 
ana ürünümüz fındıkta hasat ve harman işlemlerinin 
büyük oranda tamamlandığını belirterek üreticileri-
mizin yeni üretim sezonunun hazırlıklarına hiç za-
man kaybetmeden ilk olarak toprak tahlili yaptırarak 
başlamaları gerektiğini ifade etti.

Fındıkta arzu ettiğimiz verim ve kaliteye ulaşa-

bilmek için toprak tahlilinin çok önemli olduğunun 
altını çizen İl Müdürümüz; “Bitkisel üretimde karlı bir 
üretim yapabilmenin ilk şartlarından bir tanesi bitkiye 
gerekli besin maddelerini doğru zamanda ve doğru 
şekilde vermektir. Bunun içinde öncelikle bitkinin 
yetiştiği toprağın özelliklerini bilmemiz ve toprağı ta-
nımamız gerekmektedir. Toprağın özelliklerini bilme-
miz için ise toprak analizi yaptırmak gerekmektedir.” 
dedi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen 
Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 
kapsamında Mesudiye ilçemizde Siyez Buğdayı Tohumu 
Dağıtım Töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Mesudiye Kaymakamı Efe KILIÇ, 
Mesudiye Belediye Başkanı İsa GÜL, İl Tarım ve Orman Müdürü 
Kemal YILMAZ, Mesudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut 
UZUNER ve üreticiler katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut UZUNER’in açılış 
konuşması ile başlayan programda bir konuşma yapan İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ; Bugün burada Ordu İli Kırsal 
Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi kapsamında siyez 
buğdayı tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Mesudiye tarla 
tarımına uygun alanları ve hayvancılık faaliyetleri ile Ordu’da 
diğer ilçelerimizden farklılık arz eden bir ilçemizdir dedi. 
İlçemizde bulunan tarıma elverişli alanların atıl kalması bizleri 
fazlasıyla rahatsız ediyordu diyerek sözlerine devam eden 
İl Müdürümüz bu alanları ekonomiye kazandırmak adına 
Bakanlığımız, DOKAP ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde 
projeler hazırlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Tabi burada 
üreticilerin bu projelere ilgi göstermesi, sahiplenmesi mevcut 
arazilerinde dağıtmış olduğumuz tohumlukları ekiyor olması 
son derece önemli. Eğer bir projeyi sahiplenen olmazsa siz ne 
dağıtırsanız dağıtın sonuç alamazsınız. Bizler üreticilerimizden 
aldığımız güç ve projelere gösterilen ilgi ile beraber Mesudiye 
ilçemizde bir karış boş alan bırakmamaya kararlıyız. Bundan 
sonraki süreçte de ekilip dikilmeye uygun olan her alanı 
işlemek suretiyle ilimiz ekonomisine dolayısıyla ülkemiz 
ekonomisine katkı sağlamış olacağız.

MESUDİYE İLÇEMİZDE ATIL ARAZİLER 
SİYEZ BUĞDAYI İLE BULUŞUYOR
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“Toprak analizi, toprakta bulunan faydalı bitki besin elementi düzeylerini ve 

o toprakta yetiştirilecek bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belir-

lememizi sağlar”  diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “Toprak tahlili 

birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması için gereklidir. Toprak analiz so-

nucu, hastaya verilen bir reçete gibidir ve bu reçeteye göre tedavi uygulanır. 

Toprak analizi yapılmaz ise gereğinden fazla veya az gübre uygulanabileceği 

gibi hatalı bir gübre çeşidi de kullanılabilmektedir. Bunun sonucunda da hem 

paramız boşa gitmiş olur hem de toprağın yapısını bozarak çevreyi kirletmiş 

oluruz. Dolayısıyla üreticilerimizin karlı bir üretim yapabilmeleri için analiz so-

nuçlarına göre gübreleme yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

Toprak numunesinin alınma yöntemi hakkında bilgiler veren İl Müdürümüz; 

“Toprak numunesi arazinin tamamını temsil edecek şekilde arazinin durumu-

na göre en az 5-6 farklı noktadan ve dal iz düşümünden alınmalıdır. Numune 

alınacak yerin üst yüzeyi yani çimen tabakası otlardan temizlenmelidir. Temiz-

lenen bu alanda 25 cm derinliğinde V şeklinde bir çukur açılır ve bu çukurun 

kenarından helva keser gibi 3-4 cm kalınlığında bir dilim kesilerek alınır. Alınan 

bu topraklar taş, odun, yaprak vs. gibi yabancı maddelerden temizlenir. Daha 

sonra bu topraklar temiz bir yüzeyin üstünde karıştırılır. Hazırlanan bu top-

raktan 1 kg kadarı alınarak laboratuvara götürülür. Eğer bu topraklar nemli ise 

gölge bir yerde bir müddet kurutulur. Bunların yanında çamurlu yerlerden, su 

birikintisi, çukur ve tümsek yerlerden, çit ve yol kenarlarından, gübre yığını ola-

rak kullanılan yerlerden toprak numunesi alınmamalıdır. Ayrıca, arazinin toprak 

yapısı farklılıklar gösteriyorsa her farklı yapılı kesimden ayrı numune alınarak 

ayrı tahlil yaptırılmalıdır. İlimizde Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde Zira-

at Odaları bünyesinde yetkilendirilmiş Bitki ve Toprak Analiz Laboratuvarları 

bulunmaktadır. Üreticilerimiz aldıkları toprak numunelerini bu laboratuvarlarda 

analiz ettirebilirler” diyerek sözlerini noktaladı.

FINDIKTA TOPRAK TAHLİLİNİ 
GECİKTİRMEYİN

1’den devam
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FINDIK:Bu aylarda toprak ve yaprak numuneleri alınarak analizleri 
yaptırılmalıdır.  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 içinde 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.

FINDIK: Alçak ve orta kesimlerde hasat edilen fındıklar kurutulur. Yüksek 
kolda ise hasada devam edilir. Fındığın önemli zararlılarından olan 
fındık filiz güvesine karşı, hasat bittikten sonra yapraklar yere düşmeden 
ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, toprakta Mayıs böceğinin 5-6 cm 
uzunluğundaki larvaları varsa ve ocakta kuruma görülüyorsa ilaçlı 
mücadeleye başlanır. 

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

Fındık ocaklarında çeşitli hastalık ve zararlılardan dolayı kuruyan ve 
hastalıkla bulaşan dalların kesilmesi, bu kesilen dalların ise hemen 
bahçeden uzaklaştırılıp yakılması gerekir. 

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

SÜT VE BESİ SIĞIRCILIĞI:  Sonbahar dönemi şap aşıları yaptırılır. Hayvanlara 
daha önce uygulanan iç ve dış parazit ilaçlaması tekrarlanır. Yayla 
dönüşleri de bu döneme denk geldiğinden ahırlar dönüş için hazırlanır. 
Ahırlar badana, boya yapılır, ilaçlama ve onarım gibi işlemler yapılır. 

SERACILIK: Domates ve hıyarda mahsul gübrelemesine, budamayla diğer 
bakım işlerine ve yalancı mildiyö ile mücadeleye devam edilir. Kıvırcık 
marulların toprak hazırlığı yapılarak ekim gerçekleştirilir. 

PATATES: Patateste hasat yapılır ve uygun depo şartlarında depolanır. 

ARICILIK: Bal hasadına devam edilir. Arı kolonilerine kış dönemi için bal 
depolanmış yeterli petekler bırakılır. Bal hasadından sonra şuruplama 
ve varroa mücadelesi yapılır. Kovanlarda kış hazırlığı yapılarak kovan 
çatlakları ve yarıkları onarılır.

MISIR: Mısır hasadına başlanır. Daneli ya da koçanlı olarak elde edilen 
mısır ürünü ambarda depolanmadan önce kurtlanmaması için koruyucu 
olarak ilaçlanması gerekmektedir. Ayrıca, mısır kurdu ile kültürel mücadele 
olarak mısır hasat edildikten sonra arta kalan mısır sapı artıkları, tarladan 
toplanıp yakılmalıdır. 

KİVİ: Bahçede toprak işlemesi yapılır. 
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Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklığın 
olumsuz etkilerini azaltmak üzere tarımda su kullanımını 
yeniden düzenliyor. Suya göre üretim planlanması 
yapılarak, daha az su tüketen bitkiler teşvik edilecek ve su 
tüketimini azaltan uygulamalar desteklenecek.

1. Su Şurası kapsamında gerçekleştirilen çalışma 
grubu toplantılarında tarımsal sulamada yeni destek ve 
yöntemler önerildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, sulama sistemlerinin modernizasyonuna 
ağırlık vererek, suya göre tarım yapılacağını açıkladı. 
İklim değişikliği ve kuraklık koşullarının dikkate 
alınarak su tasarrufu sağlayan modern sulama sistem 
ve yöntemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalara 
hız verdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Yeraltı su 
kullanımını azaltmaya ve daha az su tüketen bitkilerin 
üretimini artırmaya yönelik destekleme modelleri 
oluşturuluyor”  dedi.

Ayrıca Bakanlıkça yeraltı suların yetersiz seviyede ve su 
kısıtının olduğu havzaların belirlendiğini, bu havzalarda su 
tüketimi yüksek olan mısır gibi ürünler yerine, su tüketimi 
az olan bitkileri yaygınlaştıracak tedbirlerin alındığı 
belirtildi. Bu kapsamda, su kısıtı olan tarım havzalarında 
damla sulama yapmayan Dane Mısır üreticilerine Fark 
Ödemesi Desteğinin ödenmeyeceğini, buna karşılık bu 
havzalarda daha az su tüketen Mercimek veya Nohut 
yetiştiren çiftçilere ilave %50 fark ödemesi desteği, 
Yem Bezelyesi, Fiğ, Macar Fiği, Burçak ve Mürdümük 
eken çiftçilere ise ilave %50 yem bitkileri üretim desteği 
ödeneceği açıklandı.

SULAMA SUYUNDA TASARRUF
Su ihtiyacı fazla olan havzalarda, yüksek su tüketen 

ürünlerin ekiminden kaçınmak gerektiğini dile getiren 
Bakan Pakdemirli, yörelerin iklimsel koşullarına uygun, 
daha az su tüketen ürünlerin teşvik edileceğinin altını çizdi. 
Bakan Pakdemirli, sulama suyunda tasarruf tedbirlerini 
almaya devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Tarla içi geliştirme hizmetlerinin yerine getirilmesi 
gibi sulama açısından önemli altyapı çalışmalarının 
tamamlanması ve kapalı sulama sistemlerine geçişle 
birlikte sulama suyunda çok yüksek düzeyde tasarruf 
sağlanacaktır. Arazi toplulaştırma projelerinin sulama 
projeleri ile uyumlu şekilde yapılmasına devam edilmesi 
gibi uygulamalar da su verimliliğimizi artıracak. Borulu 
sistemler ve bu sistemlerle tasarlanan proje alanlarında 
yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin uygulanması 
daha fazla alanın sulanmasına imkân sağlayacak ve ilave 
sulanan alanlar ile ulusal ekonomiye daha fazla katkı 
sunulacak.”

AKILLI TARIMA ÖNCELİK
Atmosfer-toprak-bitki ilişkilerini devamlı izleyerek 

çiftçiye sulama konusunda bildirimde bulunan akıllı 
tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalar 
yaptıklarını hatırlatan Bakan Pakdemirli, önümüzdeki 
dönemde tarımda suyun etkin kullanımına yönelik sulama 
yönetimi teknolojilerine öncelik verileceğini belirtti. Bakan 
Pakdemirli, “Teknoloji ve inovasyona ne kadar öncelik 
verirsek, geleceğimizi garanti altına alacak adımları 
süratle atmış oluruz. Güçlü tarımsal Ar-Ge altyapımızla 
tarım konusunda imza projeler oluşturacağız. Teknolojiyi 
kullanarak, verimlilik artırıcı önlemleri alıp, vatanımızın 
suyuna sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

SU ŞURASI HAKKINDA
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde 

Cumhuriyet tarihinin ilk Su Şurası’nda 11 ayrı çalışma 
grubu oluşturuldu. Bu gruplar su verimliliği, suyun havza 
ölçeğinde yönetimi, su hukuku ve politikası, su güvenliği 
ve atık su hizmetleri, su kaynaklarının kalite ve miktar 
olarak korunması ve izlenmesi, iklim değişikliğinin su 
kaynaklarına etkisi ve uyum, su kaynaklarının yönetiminde 
karar destek sistemleri, su kaynaklarının geliştirilmesi, 
tarımsal sulama, depolamalı tesisler (yer altı ve yer üstü 
barajları, göletler) ile su, orman ve meteoroloji başlıklarında 

faaliyet gösterdi. Çalışma gruplarında, Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile birlikte 66 üniversiteden 141 akademisyen, 38 
ulusal sivil toplum kuruluşundan katılımcılar, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları temsilcileri, büyükşehir belediyeleri 
yetkilileri, su ve kanalizasyon idarelerinden temsilciler, 32 
özel sektör ile su kullanıcılarını da kapsayan toplam 1631 
katılımcı fikir ve önerilerini sunarak, suyun geleceğinin 
belirlenmesinde rol oynadı.  

Kalıntı: Hastalıkların sağaltımı, önlenmesi ve kontrolü 
ile gelişmenin hızlandırılması amacıyla doğrudan veya 
dolaylı olarak (yem ya da suya katılarak uygulanan) ilaç 
ve diğer kimyasal maddelerin kullanılmalarını takiben 
besin değeri taşıyan doku ve organları ile bunlardan 
elde edilen besinlerde (et, süt, bal, yumurta gibi) biriken 
veya depolanan değişmemiş, metabolitleri, parçalanma 
ürünleri, serbest veya bağlı haldeki madde miktarıdır.

Veteriner Hekimlikte kullanılan ilaçlar; hayvan sağlığı 
ve yetiştiriciliğinde farklı amaçlarla uygulama alanı 
bulurlar. Bunlar;

- Hastalıkların Sağaltımı ve Önlenmesi

- Davranışların Değiştirilmesi

- Gelişmenin Hızlandırılması

- Verimin Artırılması

- Gıda Kalitesinin Geliştirilmesi

Bu ifade edilen amaçları karşılayacak şekilde 
kullanılan ilaçlar, hedef niteliğindeki canlılarda iki yönlü 
etki oluştururlar. Yararlı etkiler ve zararlı etkiler şeklinde. 

Yararlı etkiler olarak; hastalıklar iyileşebilir, 
hafifleyebilir; hastalıklarda koruyucu/önleyici etki 
oluşabilir ya da gelişmenin hızlanması, verimin artması, 
gıda kalitesinin iyileşmesi sağlanabilir. Diğer taraftan 
zararlı etkiler olarak ise Şunlar ifade edilebilir;

- Doku ve organlarda hasar,

- Bağışıklık sisteminin baskılanması/uyarılması,

- Dirençli suşlar (bakteri, parazit gibi),

- Gıdalarda kalıntı riski.

Özellikle gıda değeri olanlarda olmak üzere, 
hayvanlarda ilaç kullanımı söz konusu olduğu sürece, 
et, süt, yumurta, bal gibi gıdalarda ilaç kalıntılarının 
bulunması güncelliğini koruyacaktır. Bu durumda, 
veteriner hekimliği ilaçlarının hayvanlarda bilinçli ve 
kontrollü kullanımı ile hayvan kaynaklı gıda maddelerinin 
ilaç kalıntılarıyla kirlenme tehlikesi ve boyutu en aza 
indirilebilir.

Gıdalardaki ilaç kalıntılarına karşı tüketici sağlığının 
etkin biçimde korunabilmesi için her çeşit hayvansal 
gıdada bulunacak ilaç kalıntısı çeşitlerinin ve kirlenme 
düzeylerinin sınırlandırılması son derece önem taşır.

 Veteriner İlaç kalıntıların sebepleri arasında, 
hayvanlarda kullanılan ilaçların vücuttan arınma süresi, 
ilacı uygulama yolu, ilaç çeşidi, etiket dışı ilaç kullanımı, 
beşeri ilaçların kullanılması vb. gibi nedenler yer alır.

 Veteriner İlaç kalıntıları, aşağıda belirtilen etkilere yol 
açabilir.

İlaç alerjisi: İlaçlardan çoğu bağışıklık sistemini 
uyararak, çeşitli tiplerde alerjik tepkimeye yol açarlar. 
Bu türden ilaçların kalıntısını içeren gıdaların da benzeri 
etkileri söz konusu olabilir. Penisilinler çok küçük 
miktarlarda (5 ünite veya 3 μg) alerjik tepkime sonucu 
ölüme yol açabilirler.

Farmakolojik etki: Gıdalardaki ilaç kalıntıları 
genellikle farmakolojik etkiye yol açabilecek miktarlarda 
bulunmazlar.

Karsinojenik etki: Deney hayvanlarında yapılan 
çalışmalarla karsinojenik olduğu ortaya konulan 
maddelerin gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmasına 
izin verilmez.

Böyle madde kalıntılarının uzun süreyle tüketilmesi 
insanlar için de karsinojenisite tehlikesi taşırlar.

 Gıda endüstrisi: Antibiyotikler vücudu, sütle de 
terk ederler. Sütlerdeki antibiyotik kalıntıları bunların 
teknolojik olarak işlenmesini (yoğurt, peynir yapımı gibi) 
ciddi biçimde etkiler. Antibiyotik uygulanmış hayvanların 
etleri sucuk ve benzeri ürünlerin hazırlanmasına uygun 
değildir.

Dirençli suşların ortaya çıkması: Et, süt gibi 
gıdalarda kalıntı halinde veya düşük yoğunlukta bulunan 
antibiyotiklerin bu türden ortamlarda bakterilerde 
dirençli suşların ortaya çıkmasına yol açabileceği kabul 
edilir.

Cinsiyet özelliklerinin değişmesi: Anabolik etkili 
maddelerin kullanılması ile gıdalarda bulunacak 

kalıntıların insanlarda cinsiyet özelliklerinde değişikliklere 
yol  açabilecekleri kabul edilir. 

Sindirim kanalı bakteri topluluğunun 
değişmesi: Gıdalardaki antibiyotik kalıntıları insanların 
bağırsaklarındaki bakteri topluluğu (400‘den fazla tür 
vardır; bunların >%90 obligat anerobik 30 türde bilhassa 
Bacteroides, Fusobacterium, Eubacterium Clostridium, 
Ruminococcus, Peptostreptococcus, Peptococcus olmak 
üzere bulunur) arasındaki ekolojik dengeyi bozabilir.

Kalıntıların İzlenmesi Ve Önlenmesi

Veteriner hekim: Veteriner hekimin, mesleki ahlak 
ilkeleri çerçevesinde, ilaç kullanmasına karar vermeden 
önce, kalıntılarıyla insan sağlığına olabilecek sakıncalarını 
öngörmelidir; bu hususta hayvan sahibi veya yetiştiriciyi 
de uyarmalı bilgilendirmelidir. Konuyla ilgili mevzuatı 
sürekli izlemeli ve uygulamalarını buna göre yapmalıdır.

İlaç firması: Gıdalarda bulunacak kalıntıları ile insan 
sağlığı için sakıncalı olabilecek ilaç çeşitlerini üreten 
veya hazırlayan ilaç firmaları uygulama kılavuzlarında bu 
ilaçların, yararlı etkileri yanında, bilinçsizce kullanılmaları 
halinde yoI açabilecekleri sakıncaları da belirtmelidirler.

Hayvan yetiştiricisi-gıda üreticisi: Hayvan 
yetiştiricileri ve gıda maddesi üreticileri ve/veya 
hazırlayıcıları insan sağlığı için tehlikeli olmayacak gıda 
maddelerini üretmek zorundadırlar. Kalıntıya yol açan 
en önemli sebeplerden birisi olan kesim öncesi bekletme 
süresine uyulmamasının özellikle hayvan sahipleri veya 
bakıcılarca yapılan ilaç uygulamalarından ileri geldiği 
unutulmamalıdır.

Kamu: Kamunun konuyla ilgili tüm düzenlemelerin 
planlanması ve gerçekleştirilmesinde görevi vardır. Bu 
kapsamda, Bakanlığımızın her yıl uygulamakta olduğu 
Ulusal Kalıntı İzleme Planı çerçevesinde hayvansal 
gıdalardan numune alımı gerçekleştirmekte ve ilgili 
laboratuvarlarca analizleri yapılmaktadır. Uygunsuz 
durumlarda işletmelere idari para cezası uygulanmaktadır. 

SUYA GÖRE TARIM YAPILACAK

HAYVANSAL GIDALARDA VETERİNER İLAÇ KALINTILARI

Hakan YEŞİLYURT 
Veteriner Hekim
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Bizden Haberler

 İl  Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube  
Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan Gizem 
BULAK  ile eşi Altınordu İlçe Müdürlüğümüzde 
Veteriner Hekim olarak görev yapan Serhat BULAK’ın  
kız bebekleri dünyaya gelmiştir.

 Sare bebeğe hoşgeldin mesai arkadaşlarımıza 
da hayırlı olsun diyoruz. 

hoşgeldin bebek

Uygun coğrafi şartları ve yayları ile ilimiz, bölgemiz 
koyunculuğunda söz sahibi iller arsındadır. Özellikle 
Çambaşı Yaylası, Perşembe Yaylası gibi birçok yaylanın 
varlığı, fındık altı alanların otlatılmaya olan uygunluğu 
yetiştiricilerimizin daha az maliyetle kârlı bir yetiştiricilik 
yapmalarına olanak sağlamaktadır. 

Koyun yetiştiriciliğinde belirli dönemlerde ilave 
yemlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda yapağı 
fiyatlarının iyice düşmesi koyundan elde edilen 
sütün değerlendirilmemesi gibi nedenlerden dolayı 
koyunculukta ilerleme göstergelerinin en önemlisi olan 
döl veriminin önemi bir kat daha artırmıştır. Bu nedenle 
koç katımı öncesinde ve süresince koyunlara ve koçlara 
ek yemleme yaparak en üst seviyede döl verimi almaya 
çalışmalıyız. Koç katım ayları bölgeye ve yapılan özel 
beslenme (flushing) şartlarına göre farklılık gösterse 
de genellikle meraların verimsiz dönemine denk 
gelmektedir. Koyunlar koç katımı dönemine uygun vücut 
ağırlığı ile sağlıklı bir şekilde girmelidir. Koyunlarda koç 
katımına başlanmadan önce sürü gözden geçirilerek;

- Elimizdeki ırkın özelliklerini taşımayan hayvanlar,

- Meme yapısı bozuk hayvanlar,

- Yaşlı ve kısır koyunlar,

- Önceki doğumda/doğumlarda yavru atan koyunlar,

- Uzun süredir hasta olan koyunlar sürüden 
çıkarılarak kasaplık olarak değerlendirilmelidir.

Böylece damızlık kalitesi daha yüksek ve sağlıklı sürüler 
elde edilmiş olur. Koyunların koç alma isteğini artırmak, 
kayıp vermeden ikili ya da daha fazla yavru elde etmek 
için bu dönemde mutlaka ek yemleme yapılmalıdır. 
Koç katımının 2 hafta öncesinden başlayarak koç katımı 
süresince yaklaşık 4 hafta boyunca günde 1-1,5 kg kaliteli 
kaba yem, fabrika yemi veya 400 gramdan başlayarak 
700-800 gr kadar arpa-yulaf karışımı vermeliyiz. İlimizde 
uygulanan “Ordu İlinde Koyunculuğun Geliştirilmesi 
Projesi” kapsamında dağıtımı yapılan ikizlik oranının 
yüksekliği ile bilinen Bafra gibi ırklarda yapılacak olan bu 
ek yemleme faaliyetinin önemi bir kat daha artmaktadır. 

 Bu dönemde döl verimin tayininde en önemli 
unsurlardan olan koçların da özel bir bakım ve beslenmeye 
ihtiyacı vardır. Damızlık koçların beslenmesinde besin 
değeri yüksek yemler kullanılmalıdır. Ancak yağlanmalara 
sebep olacağından aşırı beslenmeden kaçınılmalıdır. 
Aşım sezonu dışında koçlara 0,5 kg arpa ve yulaf kırması 
verilebilir. Yulafın hem sperma oluşumunda, hem 
aşım isteğinde ve sindirimde olumlu etkisi vardır. Aşım 
döneminde ise koçlara 1-1,5 kg kadar kesif yem (yulaf, 
arpa vb.), her sabah 1 taze yumurta ve günlük 50-100 gr 
kadar kuru üzüm verilmelidir. 

KOÇ KATIM DÖNEMİNDE BAKIM VE BESLEME

Zeki TÜRKMEN
Ziraat Mühendisi

Fındık Filiz Güvesi önemli fındık zararlılarından biri olup, 
fındığa özel bir zararlıdır. Daha çok ilkbaharda gelişen 2,5-3 
cm’lik taze sürgünlerin içine girip beslenmek suretiyle zarar 
yapmaktadır. Bulaşmaya bağlı olarak verim kaybı meydana 
getirdiği için uç kurumalarına neden olmaktadır. Zararlının 
en belirgin özelliği; zarar gören sürgünler yere düşmeyip 
bir ağ ile dala yapışmış olarak durmasıdır.

Sonbaharda erkek organ veya kozalak akarlarının 
meydana getirdiği kozalaklara geçmeye başlar ve kışı 
burada geçirir. Larva ertesi yıl Mart ayı başlarından itibaren 
göz ve sürgünlerin özüne girerek galeri açar. Larvaların 
ilk zararı temmuz ayında yapraklarda görülür. Larvalar, ( 
kurtçuklar ) yaprak alt yüzünde orta damarla yan damarların 
birleştiği yerde beslenerek üçgen şeklinde kahverengi 
lekeler meydana getirirler. Bu lekeler, larvanın ördüğü ağ ve 
beslenme artıklarından meydana gelir. Yaprağın üst kısmı 
daima sağlam kalır.

Zararlı ile mücadelede kültürel mücadele olarak; 

larvaların ördükleri ağlar ile kuruyan sürgünler kesilip 
bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Bu zararlıya karşı ilaçlamaya karar vermeden önce 
bulaşık olan bahçelerde bir ön sayım yapılarak mücadeleye 
gerek olup olmadığına karar vermek için 1-10 da olan 
bahçelerde 10 Ocak, 11-30 da olan bahçelerde 20 ocak ve 
30 da’dan büyük bahçelerde 30 ocak işaretlenir. Her işaretli 
ocaktan alt, orta ve üst kısımlarından 10’ar olmak üzere 
toplam 30 yaprak alınıp, zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar 
görmüş yaprak sayısı % 15 olduğunda kimyasal mücadele 
yapılır. Larvaların erkek organlara veya kozalaklara göç 
ettiği yaprak döküm başlangıcına Eylül sonlarına kadar 
ilaçlama yapılmalıdır.

Fındık filiz güvesine karşı etkili bir mücadele için 
çiftçilerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 
müracaat ederek teknik tavsiyelere uygun olarak ilaçlama 
yapmaları, mücadeledeki başarıyı artıracaktır.

FINDIK FİLİZ GÜVESİ MÜCADELESİNİ
 İHMAL ETMEYELİM

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na dayanılarak 

çıkartılan, Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su 

Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ 

ile Sportif (Amatör) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 

Düzenleyen 5/2 Numaralı Tebliğ 22 Ağustos 2020 tarihli 

ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 1 

Eylül 2020 -31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yürürlükte 

olacaktır.

İl Müdürlüğümüz tarafından Eylül ayı içerisinde, 

COVİT-19 pandemi tedbirleri kapsamında alınan 

tedbirlere riayet edilerek, Ünye, Bolaman (Fatsa) 

Yalıköy (Fatsa) ve Fatsa Merkez,  Kışlaönü (Perşembe),  

Mersinköyü (Perşembe), Okçulu-Kovanlı (Perşembe), 

Kacalı (Perşembe),   Kumbaşı (Altınordu) ve Gülyalı 

balıkçı barınaklarında balıkçıları bilgilendirme toplantıları 

yapıldı.

Toplantılara,   Sahil Güvenlik Gülyalı Kolluk Destek 

Tim Komutanlığı, İl ve İlçe Müdürlüklerimiz su ürünleri 

kontrol görevlileri, Su Ürünleri Kooperatif Başkanları ve 

balıkçılarımız katılmışlardır.

Toplam 177 balıkçımızın katıldığı toplantılarda, av 

yasaklarına getirilen düzenlemeler, tebliğ uygulamaları, 

idari yaptırımlar, deniz kirliliğin önlenmesi, balıkçı gemisi 

desteklemeleri ve av araçlarına getirilen düzenlemeler 

konularında bilgilendirme yapılmıştır.

Yapılan bilgilendirmeler sonunda balıkçılarımız 

tarafından sorulan sorular cevaplandırılmış ayrıca 

İl Müdürlüğümüz tarafından bastırılan lifletler 

balıkçılarımıza dağıtılmıştır.

BALIKÇILARIMIZA 
BİLGİLENDİRME 

TOPLANTILARI YAPILDI
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Gıda kayıpları ve israfı, açlık ve yetersiz beslenme ile 
birlikte küresel sorunlar arasında ilk sırada yer almaktadır . 
Gıda kayıpları ve israfı çiftçiler, tüketiciler ve gıda değer zin-
cirindeki diğer paydaşlar için yüksek düzeyde bir ekonomik 
zarara yol açmakta ve bu da bir ülkenin ekonomik kaybı 
ve çevre üzerinde olumsuz etkilere sebep olması anlamına 
gelmektedir. 

1. Hasat Öncesi Etkenler ve Hasat Edilmeyen Kısım 

Hasat öncesi koşullar ve tarlalarda yapılan faaliyetler GKİ 
kapsamına alınmamakla birlikte, olumsuz iklim koşulları ve 
hasat öncesi çeşitli sebeplerle(yabaniot,böcek zararı, hasta-
lıklar vb.) oluşan zararlar zincirin sonraki aşamalarında ger-
çekleşen kayıpları dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Çünkü 
üretim ve tarımsal uygulamalardaki farklılıklar, hasatta ya-
şanan kalite farklılıkları, nakliye için uygunluk farklılıkları ve 
hasat sonrası raf ömrü farklılıkları ile sonuçlanabilmeltedir. 

Ayrıca, bazı ürünler işleyicilerin, perakendecilerin veya 
hedef pazarların belirlediği belirli kalite standartlarını (şekil, 
boyut, ağırlık) karşılamadıkları için hasat edilmeden tarlada 
bırakılarak GKİ’ye önemli ölçüde neden olmaktadır. Bazen 
hasat dönemindeki başarısızlık, hasat döneminde düşük pi-
yasa fiyatı ve yüksek işgücü maliyeti gibi ekonomik neden-
ler gibi mezo seviyedeki sebeplerden kaynaklanabilmekte-
dir. Bazı üreticiler, kazançların hasat ve nakliye giderlerini 
karşılamaması sebebiyle mahsulü tarlada bırakmayı tercih 
etmektedirler. 

Meteorolojik tahminleri takip edememek, toprak analizi 
yaptırmamak, uygun pestisit uygulamalarını takip etme-
mek ve hasatın zamanlamasını planlamamak, yabani ot, 
böcek zararlıları ve hastalıklar gibi biyolojik ve biyotik fak-
törler nedeniyle hasat öncesinde tarlada oluşan zararlar bu 
alandaki diğer gıda kayıpları nedenleri arasında yer almak-
tadır. Bu zararların seviyesi önemli olabilmekte, ancak “gıda 
kayıpları ve israfı” kapsamına alınmamaktadırlar. 

2. Hasat ve İlk Muamele 

Hasat zamanının yanlış planlanması, ürüne dikkatsizce 
işlem yapılması ve düzgün paketlenememesi GKİ’ye yol 
açmaktadır. Yanlış hasat teknikleri de kayıpların artmasında 
etkili olmaktadır. Özellikle meyve ve sebzeler gibi kolay bo-
zulabilir gıdalarda birden fazla muameleye maruz kalmak 
zararı artırmaktadır. 

Sıcaklık ve nem yönetimi, tüm gıda maddeleri için gü-
venilirlik ve kalitenin korunmasında kilit rol oynamaktadır. 
Örneğin, hasattan hemen sonra ürünün uygun sıcaklıkta 
ve nem düzeyinde muhafaza edilmemesi, değer zincirinin 
sonraki aşamalarında ürünün bozulmasına önemli ölçüde 
sebep olmaktadır. 

3. Depolama 

Hasat sonrası dönemde, ürün ve depolama koşullarına 
bağlı olarak, gıdalar birkaç saat ile birkaç ay arasında deği-
şen süreçlerde depolanabilmektedir. Ürünlerin depolanma-
sı ile zaman yönetimi daha iyi yapılabilmekte, pazarlama ve 
tüketimde zaman kazanılmasına imkân sağlanabilmektedir. 
Bu durum tabii ki depolama işlemi uygun koşullarda yapıl-
dığında geçerlidir; aksi durumlarda ürünlerde ciddi kayıp-
lar yaşanabilmektedir. Örneğin, düşük kalitede konteyner 
kullanımı ürünlerin ezilmesine ve sıkışmasına sebep olabil-
mektedir. Ancak yine de unutmamalıdır ki, ürünler en iyi 
koşullarda saklansa bile, ürünlerin raf ömrü; tedarik zinciri-
nin ilk aşamalarında alınan kararlardan kaynaklanan ilk ka-
liteye ve depolama uygunluğuna bağlıdır. 

4. Nakliye ve Lojistik 

Ulaşım, üretim ve tüketim arasına belli bir zaman olma-
sı nedeniyle fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlikelerden kay-
naklanabilecek risk ve çapraz bulaşma riski, özellikle taze 
ürünler için GKİ’nin ana sebeplerinden birisi olabilmektedir. 

Nakliye ve lojistiğe bağlı kayıpların nedenlerini; uygun 
olmayan araç yükleme ve boşaltma yöntemleri; zayıf am-
balajlamanın olması; uzun nakliye süreçleri; yol yapılarının 
kötü olması; nakliye sürecinde soğutma ve nem ayarlama 
sistemlerinin yetersiz olması ürünlerin araç içinde kont-
rolsüz hareketi; yüklemeden önce soğutma yapılmaması; 
birlikte taşınması uygun olmayan ürünlerin beraber taşın-
ması; araç sürücüsünden kaynaklanan kayıplar şeklinde 
özetlemek mümkündür. 

5. İşleme ve Ambalajlama 

Çoğu ürün için işleme, GKİ’yi azaltmanın ve özellikle 
bozulabilir ürünler için raf ömrünü artırmanın bir yolu ola-
bilmektedir. 

İşleme aşamasında yaşanan gıda kayıpları genel olarak 
personel veya üretim kaynaklı teknik hatalardan ve verim-
sizliklerden kaynaklanmaktadır. İşleme esnasında yapılan 
hatalar, son üründe yanlış boyut, ağırlık, şekil, görünüş 
veya hasarlı paketlemeye yol açmaktadır. Tüm bu kusur-
lar, gıdanın kalitesinde ve güvenilirliğinde olumsuz bir etki 
yaratmasa da standartları karşılamayan gıdalar atılmak zo-
runda kalabilmektedir. Ayrıca, uygun işleme yönetimi, gıda 
güvenilirliğini ve kalitesini sağlayacak standartların eksikli-
ği, işlenmiş ürünlerin bazılarının güvenilir olmamasına ve 
besleyicilik yönünden zayıf olmasına neden olabilmektedir. 

Ambalajlama; raf ömrünü uzatmak ve GKİ’yi önlemek 
için önemli bir unsur olabilmektedir. Ambalajın azaltılması, 
atık politikalarının önemli bir unsuru olabilirken, ambalaj-
lanmayan ürünlerde israf edilen gıda miktarının artması ise 
istenmeyen bir sonuç olabilmektedir. 

Hasat anından son tüketiciye kadar, gıda zincirindeki 
tüm aktörler tarafından gıda güvenilirliğinin ve kalitesinin 
korunması bakımından ambalajlamaya güvenildiği için 
ambalajlama optimizasyonu göz önünde bulundurulmalı 
ve doğru bir ambalajlama planlaması yapılmalıdır. 

6. Perakende 

5996 Sayılı Kanun’a göre perakende, “Ana dağıtım mer-
kezleri, hazır yemek hizmeti, işyeri ve kurum yemekhane-
leri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunul-
duğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket 
dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ya 
da dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi veya muameleye 
tâbi tutulması veya depolanması,” olarak ifade edilmektedir. 

Perakendeciler, gıdayı doğrudan son tüketiciye sunduk-
ları için arz zincirinde önemli etkiye sahiptirler. Sunum aşa- 
masındaki koşullar (sıcaklık, nem, aydınlatma, havalandır-
ma, vb.), tüketicilerin temasını en aza indiren uygun teşhir 
koşulları ve yükleme ya da taşıma gibi alanlardaki uygula-
malar da, ürünün kalitesi, raf ömrü ve müşterilerin ürünü 
satın alma yönündeki kararlarını etkilemektedir. 

Estetik olarak göze hoş gelen, yani renk, biçim ve bo-
yut açısından mükemmel olan bir örnek ürünleri sunma 
eğili- mi, birçok perakendecinin ürünlere yüksek standart-
lar koymasına sebep olmaktadır. Bu standartlara uygunluk 
göstermeyen ürünler teslimatta reddedilmekte ve israf 
edilmektedir. 

Perakende aşamasındaki diğer gıda israfı örnekleri: 

Catering, kafeteryalar ve restoranlar gibi toplu tüketim 
yerlerinde üretim planlamasının yapılmaması, 

• Yetersiz stok yönetimi, olumsuz hijyen koşul- ları, per-
sonelin eğitimsiz olması, alternatifli porsiyonların olmama-
sı ve açık büfe uygulamaları, 

• Tüketiciye sorulmadan sunulan ikramlar, 

• Tüketicilerin, taze meyve ve sebzeleri seçerken doku-
narak zarar vermesi, 

• Tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin 
satılamaması, 

7. Tüketim 

Son 20 yıldır artan gelir seviyesi ve demografik de- ği-
şiklikler, yeme alışkanlıklarında da değişikliklere yol aç-
mıştır. İşlenmiş gıda tüketiminde büyük artış görül- mesi, 
kişi başına düşen et, tavuk, süt ve su ürünleri tüketiminin 
artması gibi değişen beslenme tercihleri ve obezite sorun-
larının halkın en yoksul kesiminde bile ortaya çıkması bu 
değişikliklere örnek olarak gösterilebilir. Bununla beraber, 
hane halkının refah seviyesi arttıkça, tüketicinin gıda israfı 
da artış gösterebilmektedir. 

Tüketici seviyesindeki gıda israfının diğer sebepleri: 

• İhtiyaç fazlasının alınmasına yol açan plansız alışve-
rişler, 

• Tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihi ara-
sındaki farkın bilinmemesi sebebiyle ürünlerin çöpe atıl-
ması, 

• Evde uygun olmayan muhafaza koşulları ve zayıf stok 
yönetimi, 

• Gereğinden fazla hazırlanan yemeklerin yenilememe-
si, 

• Yanlış hazırlama teknikleri ile gıdanın kalitesinde veya 
miktarında kayıp görülmesi 

• Artan yiyeceklerin değerlendirilmemesi, 

• Tüketicilerin doğru gıda tüketim planı yapmaması ve 
tüketebileceği kadar gıdayı tedarik etmemesi, 

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye İsraf Raporunda 
(2018), tüketicilerin % 5,4’ünün kalan yemekleri attığı, satın 
alınan gıdanın % 23’ünün ise tüketilmeden çöpe atıldığı be-
lirtilmektedir. Aynı ça- lışmaya göre, alışverişe liste yaparak 
gidenlerin oranı ise % 31’dir. Plansız ve fazla yapılan alışve-
riş, satın alı nan gıdanın bozulmasına sebep olabilmektedir. 
Baş- ka bir çalışmaya göre ise hanehalkı en çok meyve ve 
sebzeleri (% 42), daha sonra ise süt ve süt ürünlerini (% 41) 
çöpe atmaktadırlar. 

GIDA KAYIP VE İSRAFININ(GKİ) GIDA ZİNCİRİNİN TÜM AŞAMALARINDAKİ SEBEPLERİ
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Röportaj

Almanya’dan Gelerek 
Organik Yumurta 

Tavukçuluğuna Başlayan 
Kadın Çiftçimiz

Zübeyde Başsezgi

Röportajımıza sizi tanımakla başlamak 
isteriz.

Ben Zübeyde BAŞSEZGİ, evli ve 2 çocuk 
sahibiyim. Ünye’de yumurta tavukçuluğu 
yapıyorum.

Zübeyde Hanım neden tavukçuluğu 
seçtiniz? 

Biz Almanya’da yaşıyorduk. Oranın 
şartlarına alışamadığımız için eşimle birlikte 
geri döndük. Döndüğümüzde köy ortamında 
yaşamak hep hayalimizdi. Bir çiftlik kurmak 
istiyorduk. Tavukçuluk sektörünü araştırdık. 
Bize daha uygun olduğunu düşündük ve bu 
işe başlama kararı aldık.

Bu işe ilk ne zaman ve kaç tavukla 
başladınız? 

Bu işe ilk olarak 2012 yılında 500 tavukla 
başladık. Daha sonra sayıyı artırarak 2.200 adet 
tavuğa kadar ulaştırdık. Günde ortalama 1.800 
-1.900 yumurta üretimi gerçekleştiriyoruz.

Ürettiğiniz yumurtaları nasıl 
pazarlıyorsunuz?

Pazarımız var pazarlamada sıkıntı 
yaşamıyoruz. Organik Yumurta Üreticileri 
Birliği adı altında bir birliğimiz var.  Bu 
birlik sayesinde üretici sayımızda arttı. 
Yumurtalarımızın tanesini birlik 1.20 TL’den 
alarak, Ordu ve çevredeki Tarım Kredi 
Kooperatifine pazarlıyorlar. 

Tesis kurulumu için bir projeden 
yararlandınız mı? 

İl Tarım Orman Müdürlüğü ve DOKAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde 
yürütülen projeden faydalandım.

Yarkaları ve yemleri nerden temin 
ediyorsunuz?

Organik Yumurta Üreticileri Birliğimizin 
Akkuş’ta yarka üretim tesisi var. Yarkalarımızı 
ve yemlerimizi bu tesisimizden temin 
ediyoruz.

Yarka ihtiyacınızı neye göre belirliyorsunuz?

Tavuklarda yüksek verim için 3 yılda bir 
yenilememiz gerekiyor. Birliğimize kayıtlı 
35 üreticimiz var. Bu sayıya göre birlik yarka 
üretimini sağlıyor.

Organik üretim yapmak için gereken şartlar 
nelerdir?

Tavuklar 3 günlüğe kadar aşılanıyorlar. 
Bundan sonra ömürlerinin sonuna kadar 
organik yemle besleniyorlar.  Tabi bunun 
yanında tavukların yayılım alanı da önemli. 
Gün içinde fındık bahçesinde geziyorlar. 

İşletmenizi denetleyen bir kurum var mı?
Organik yumurta tavuğu üretimi için 

sertifikasyon kuruluşundan sertifika alınması 
gerekiyor. Bu sertifikanın alınması ile birlikte 
sertifikasyon kuruluşu tarafından belli 
periyotlarda işletmemiz ziyaret ediliyor. 
Yumurta ve yemlerden numune alıp tahlile 
gönderiyorlar.  Tavukların yayılım alanlarını 
ölçerek denetimlerini gerçekleştiriyor.

 Zaten bu proje ilk fındık bahçelerinde 
uygulanmaya başlamıştı. Bu sayede tavuklar 
bahçede yayılarak fındıklara da gübre 
sağlamış oluyor. Aynı zamanda da bahçede ot 
kalmadığı için tırpan masrafından da tasarruf 
etmiş oluyoruz.

İşletmenizi büyütmeyi düşünüyor 
musunuz?

Tabi ki işletmemizi büyütmeyi düşünüyoruz. 
Bunun için yeterli alanımız mevcut. 

Son olarak okurlarımıza neler söylemek 
istersiniz?

Biz yurt dışından gelerek bu işe başladık. 
Şu anda çok mutluyuz. İşlerimiz gayet iyi. 
İşletmemizin kurulum aşamasında proje ile 
bizlere destek olan DOKAP ve Ordu İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. 
Birde şunu söylemek istiyorum, üretirsek 
kazanırız. Üretmeyi bırakmayalım.

Zübeyde Hanım güzel sohbetiniz 
için teşekkür ediyor ürünlerinizin bol 
kazançlarınızın bereketli olmasını diliyoruz.
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Latince adı Lactuca sativa olan marul, tek yıllık serin iklim sebzesidir. Ye-
tişme süresi 2-3 ay gibi kısa süreli olan marul tiplerinde açıkta ve örtü altında 
değişik mevsimlere uygun olarak ıslah edilmiş çeşitlerle arka arkaya yılın 12 
ayı üretim yapmak mümkündür.

İKLİM İSTEKLERİ

Marullar soğuğa kısmen dayanıklı, nemli hava koşullarına gereksinim du-
yan serin, ılık iklim sebzesidir. Yazları serin geçen bölgelerde yaz yetiştiriciliği 
de mümkündür. Bu bakımdan yaz aylarında 1000-1500 m. olan yayla kesi-
minde yazlık çeşitlerin yetiştirilmesi mümkündür.

Marul gruplarının sıcağa karşı duyarlılıkları farklılık gösterir. Sıcağa karşı kı-
vırcık baş marullar çok hassas oldukları halde, yağlı baş marullar orta derece-
de hassas, yaprak marullar daha az hassastır. İyi bir baş oluşumu için düşük 
sıcaklıkta yavaş büyüme idealdir.

Marul yetiştiriciliğinde en uygun sıcaklık derecesi 15,5 ºC ile 18,3 ºC ara-
sıdır. 18 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda vegetatif devreden generatif devreye 
geçiş başlar. Marullar donlara karşı da oldukça dayanıklıdırlar. Açıkta yapılan 
yetiştiricilikte bitkiler -4 -5 ºC’lik düşük sıcaklıklara fazla bir zarar görmeden 
dayanabilmektedirler.

TOPRAK İSTEKLERİ

Marulun en iyi yetiştiği toprak tipleri, kumlu tın ve killi tın arasında kalan 
topraklardır. Yüzeysel köklü olduğu için toprağın 20-30 cm’lik üst kısmının ye-
terli besin maddesi içermesi gerekir. Toprak besin maddeleri ve organik mad-
dece zengin olmalı, su tutma kapasitesi yerinde olmalıdır. pH: 6.0-7.0 arasında 
olmalı, 6.0 ‘nın altında olduğu durumlarda toprağa kireç ilavesi yapılmalıdır. 
Münavebede maruldan sonra marul getirilmemelidir. Marulla münavebede 
iyi sonuç veren bitkiler domates, kabakgiller, mısır, ıspanak, kırmızı pancar ve 
havuçtur.

GÜBRELEME

Toprakta yeterli organik madde yoksa dönüme 4-5 ton yanmış çiftlik güb-
resi verilir. Toprağa çiftlik gübresi verilmesi durumunda mevcut besin mad-
deleri dikkate alınarak gübreleme programı hazırlanmalıdır. Çiftlik gübresi 
verilmediği durumlarda dekara 10-20 kg N, 10-12 kg P2O5 ve 18-20 kg K2O 
verilmesi yeterli olmaktadır. En uygun gübreleme toprak analizine göre yapı-
lacak gübrelemedir. Fosforlu ve potaslı gübreler fide dikiminden önce, azo-
tun yarısı fide dikimi esnasında diğer yarısı gelişme döneminde sulamalardan 
önce verilmelidir.

YETİŞTİRME TEKNİĞİ

Fide ile yetiştirme ve doğrudan tohumdan yetiştirme tekniği olmasına rağ-
men fide ile yetiştirme tekniği daha fazla uygulanmaktadır. Fide ile yetiştirici-
likte; seralarda, alçak veya yüksek tünellerde, mevsimine göre ılık veya soğuk 
yastıklarda fideler yetiştirilir. Mevsim sıcaklığına bağlı olarak 6-8 hafta arasında 
dikim büyüklüğüne gelirler. Fide dikilecek toprak derince sürülür, birkaç gün 
havalandırılır ve Disk-Harrow ve tırmık çekilerek düzlenir. Masura usulü ye-
tiştiricilikte sıra arası 40-80 cm olacak şekilde masuralar ayarlanır. Sıra üzeri 
15-25 cm olacak şekilde dikim yapılır. Düze dikilmeleri durumunda yine aynı 
mesafelerle 120-130 cm genişliğinde şeritler halinde, her şeritte 3-4 bitki sırası 
bulunacak şekilde dikim yapılır. Fidelerin dikiminde derin dikimden kaçınıl-
malıdır. Büyüme ucu toprak dışında kalmalıdır.

ÇAPALAMA

Birinci çapa fide dikiminden yaklaşık 15 gün sonra fideler 2-3 yaprak oluş-
turduktan sonra yüzeysel olarak yapılır. İkinci çapa bitkiler 8-10 yapraklı olun-
ca yapılır. Bu çapalama daha derin yapılır ve toprak iyice gevşetilir.

SULAMA

Marullar fazla miktarda su tüketirler, çimlenmeden itibaren hasat edilince-
ye kadar bol su isterler. Suya en fazla ihtiyaç duyulan dönem normal hasat iri-
liğini aldıkları tarihten 15 gün  önce başlar ve hasada kadar devam eder. İklim 
şartları ve toprak özelliği dikkate alınarak toprağın devamlı nemli tutulmasına 
dikkat edilmelidir. Marullarda en çok başvurulan sulama yöntemleri masura 
ve damla usulü sistemlerdir.

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

Marulda en sık rastlanılan hastalıklar mildiyö, antraknoz, beyaz çürüklük, 
kurşuni küftür. Bunlardan başka külleme, kök çürüklüğü ve gri çürüklük gibi 
fungal kökenli hastalıklar da zarar vermektedir. En sık görülen virüs hastalıkları 
marul mozaik virüsü ve iri damar virüsüdür. Dayanıklı ya da bağışık çeşitler 
kullanılmalıdır.

Başlıca zararlılar; salyangozlar, mısır koçan kurdu, afitler, kırmızı örüm-
cekler ve nematodlardır. Bu zararlılarla mücadelede kimyasal yollara başvur-
madan önce kültürel tedbirler uygulanmalı ve kimyasal mücadele son çare 
olarak düşünülmelidir. Sağlıklı büyüme için Bakanlığımız teknik talimatları 
doğrultusunda Bitki Koruma Ürünleri Veri tabanında tavsiye edilen bitki koru-
ma ürünleri ve dozlarının kullanılmasına özen gösterilmelidir.

HASAT

Hasat olgunluğuna gelmiş başlar bıçak ile kök boğazı kısmından kesilerek 
yapılır. Hasat sırasında yapraklar toprak ile bulaştırılmamalıdır. Aksi halde yıka-
ma gerekecek ve işçilik artacaktır. Kesimden sonra marulların hastalıklı, yaşlı 
ve bir miktar sararmış olan dış yaprakları atılır ve koçan en dış yaprak hiza-
sından düzgünce kesilmelidir. Bu şekilde hasat edilen marullar başlar aşağıya 
gelecek şekilde ambalaj kaplarına tek sıra halinde yerleştirilir. Bazı çeşitlerde 
bitkilerin hepsi aynı anda hasada gelmezler. Bu sebeple özellikle yerli çeşit-
lerde hasat birkaç seferde yapılır. Ancak ıslah edilmiş çeşitlerde gelişme daha 
üniform olmakta ve bitkilerin büyük bir kısmı aynı anda hasat büyüklüğüne 
gelmektedir.

VERİM

Verim adet olarak hesaplanmaktadır. Ülkemiz koşullarında dekardan 7-8 
bin civarında ürün elde edilmektedir. Bunun ağırlık olarak karşılığı dekara 3-4 
ton verim demektir.

MARUL YETİŞTİRİCİLİĞİ

Melek ŞENSOY
Ziraat Yüksek Mühendisi
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BAKANIMIZ DR.BEKİR PAKDEMİRLİ

Tabii bu makro gelişmelerin arkasında 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama 
anlayışının olduğunu da özellikle vurgula-
mak istiyorum.”

ELEKTRİKLİ TRAKTÖRDE SERİ ÜRETİM 
HAZIRLIĞI

Tarımsal alanda verilen desteklerle ta-
rım sektörünün son 12 çeyrektir kesintisiz 
büyüdüğünü, bu yılın ilk 6 ayında da or-
talama yüzde 4,7 büyümeyle ekonomiye 
güç kattığını ifade eden Pakdemirli, tarım-

sal hasılanın geçen yıl 337 milyar liraya ula-
şarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını 
kaydetti.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en 
büyük ve güçlü tarımsal Ar-Ge altyapısına 
sahip ülkesi olduğuna vurgu yapan Bakan 
Pakdemirli, şunları belirtti:

“Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli 
traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. 
105 beygir gücünde, 45 ila 55 dakika arası 
yüzde 100 şarj olabilen ve 8 kat daha az 

yakıt tüketimi ile çiftçilerimizin maliyetleri 
yüzde 95 düşürecek olan elektrikli traktö-
rümüzün inşallah seri üretimine önümüz-
deki yılın ocak ayında başlıyoruz.

Önümüzdeki hafta lansmanını yapaca-
ğımız Elektronik Hayvan Takip Sistemimiz 
yani diğer adıyla Elektronik Küpe ülkemizin 
milli sermaye ve milli Ar-Ge ile geliştirilen 
ilk hayvan takip sistemi. Sistem sayesinde 
büyükbaş hayvanların takipleri, sanal ka-
rantina, kızgınlık dönemleri ve beslenme 

yapıları yakından takip edilecek. Böylece 
hayvancılıkta BİG DATA’ya ulaşmış olaca-
ğız.”

Bakan Pakdemirli, konuşmasında 
Çanakkale’de tarıma son 19 yılda 13,8 mil-
yar lira destek ve yatırım yaptıklarını, kırsal 
kalkınma destekleri kapsamında ise 200 
milyon lira hibe ödendiğini sözlerine ek-
ledi.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

1’den devam “ÜRETİCİMİZİ KORUYAN, TÜKETİCİMİZİ KOLLAYAN 
POLİTİKALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım sektörünün ihti-
yaç duyduğu öncelikli konularda yürüttüğü Ar-Ge Destek 
Programı kapsamında 17’nci başvuru dönemi başladı. Bu 
kapsamda verilecek toplam destek miktarı 30 milyon TL 
olarak belirlendi.

Üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve 
meslek kuruluşları ile özel sektöre proje çağrısı yapan Ta-
rım ve Orman Bakanlığı, 2007 yılından bu yana yürüttüğü 

program kapsamında 454 
projeye toplam 108,5 mil-
yon TL destek verdi.

Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, 2007 yılından bu 
yana uyguladığı Ar-Ge 
projelerine tarımsal des-
tek programı kapsamında 
17’nci proje çağrısını yaptı. 
Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdür-
lüğü (TAGEM) bünyesinde 
yürütülen program kapsa-
mında, tarım sektörünün 
ihtiyaç duyduğu öncelikli 
konularda Ar-Ge çalış-
ması gerçekleştiren üni-

versiteler, TÜBİTAK Ar-Ge 
birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör, 
destekten yararlanmak için başvurabilecek. Programa son 
başvuru tarihi 8 Ekim 2021.

Program kapsamında üniversiteler ve TÜBİTAK Ar-Ge 
birimleri için destek üst limiti 300 bin TL, en fazla destek 
oranı yüzde 100 olarak belirlendi. Sivil toplum ve meslek 

kuruluşları için de destek üst limiti 300 bin TL olmakla bera-
ber, destek oranı en fazla yüzde 70 olarak tespit edildi. Özel 
sektör kuruluşlarına verilecek destek üst limiti 3 milyon TL, 
destek oranı da en fazla yüzde 70 olacak. Ar-Ge proje baş-
vurularının 17’ncisi kapsamında verilecek toplam destek 
miktarı ise 30 milyon TL olarak belirlendi.

Tarım sektörünün öncelikli konuları

Bakanlık, bu yıl Ar-Ge desteği vereceği öncelikli konu-
ları 40 madde halinde duyurdu. Bu konular arasında yaş 
meyve ve sebzede bahçeden markete kadar olan süreçte 
ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik yeni yöntemler ve 
teknolojilerin geliştirilmesinden akıllı tarım teknolojilerinin 
üretim ve pazarlanmasında farkındalık ve rekabetçi ortam-
lar oluşturulmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesine ka-
dar pek çok başlık var.

2007’den bu yana 108,5 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç 
duyduğu öncelikli konularda özel sektör Ar-Ge kültür ve 
kapasitesinin geliştirilmesi, yeni tür, çeşit, teknoloji, model, 
ürün gibi fark yaratacak yeniliklerin ortaya çıkarılması ve 
buradaki çıktıların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarıl-
ması amacıyla yürüttüğü program kapsamında 2007 yılın-
dan bu yana 454 projeye 108,5 milyon TL destek verdi. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NDAN 
AR-GE PROJELERİNE 30 MİLYON TL DESTEK

1’den devam

Son iki yıla baktığımızda ilimizde atıl olan 10 bin dekar alanı üretime kavuşturmuşuz. Şimdi dağıtacağımız 

buğdayın atası diye tabir edilen 30 ton siyez buğdayı tohumu kullanılarak atıl tarım arazilerimizin üretime 

kazandırılmasına devam ediyoruz. İlerleyen dönemde yine Mesudiye ilçemizde 36 ton ekmeklik buğday 

tohumunun dağıtımının da yapılacağının müjdesini buradan vermek istiyorum. Bizlere çalışmalarımızda destek 

veren başta Valiliğimiz olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyemize, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığımıza, İlçe Belediyelerimize teşekkür ediyor projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca bugün 

burada şahsımı Mesudiye ilçesine Fahri hemşerilik beratıyla onurlandıran Belediye Başkanımıza ve değerli meclis 

üyelerine teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerine son verdi.

Düzenlenen programda bir konuşma 

yapan Mesudiye Belediye Başkanı İsa GÜL 

ise; Göreve geldiğimiz günden bu yana 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Dr. M.Hilmi GÜLER ile birlikte üreticilerimizin yanında olduk. Bugün yine Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ve 

DOKAP  işbirliğinde yürütülen proje ile üreticilerimize 30 ton siyez buğdayı tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 

Üreticilerimiz buğdaylarını hasat ettikten sonra Belediye olarak ürünlerini alarak onları işleyip un haline getirerek 

ilçemiz ekonomisine katkı sağlamış olacağız. İlçemizde uygulanan projelerin hayırlı olmasını diliyor, İlçemizde 

yapmış olduğu çalışmalardan dolayı fahri hemşerimiz olan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ’a teşekkür 

ediyorum.

Program konuşmaların ardından tohumluk buğdayların dağıtımı ile son bulmuştur. 

MESUDİYE İLÇEMİZDE ATIL ARAZİLER SİYEZ BUĞDAYI İLE BULUŞUYOR
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Malzemesi :

• 1⁄2 kg. Isırgan, 1 adet kuru 
soğan, 1 tutam yaş veya kuru 
nane, 3 diş kuru veya yeşil sarım-
sak, 1 çorba kaşığı tereyağ, 2-3 
çorba kaşığı mısır unu, 2 çorba 
kaşığı salça, 1⁄2 su bardağı bulgur 
veya pirinç, 1 tutam yeşil pırasa 
yaprağı, 1 tutam pezik, 2 adet acı 
biber, su (miktarı çorba kıvamı)

Yapılışı: 

• Isırgan, pezik, pırasa ince 
ince doğranıp kaynar suya ekle-
nir. 2 adet kırmızı biber konulur. 
İyice kaynayınca un ilave edilir. 
İnmesine yakın nanesi doğranır. 
Piştikten sonra ince ince doğ-
ranmış sarımsak ve soğan tere-
yağında salça ile birlikte kızdırılır. 
Bu sos çorbanın içine dökülüp, 
bir taşım daha kaynatılıp ocaktan 
alınır.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Özellikle terlemenin iyi gelebildiği soğuk algınlığı ve 
diğer rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olmak için kul-
lanılır.

Taze veya kuru çiçeklerden yapılan çay, spazm ön-
leyici, terletici, balgam söktürücü, hipotansif, müshil ve 
yatıştırıcıdır.

Ihlamur toz haline getirilip, ardından yanıklara veya 
ağrılı yerlere uygulanabilir.

Cildi yaşlanmaya ve güneşe maruz kalmaktan koru-
yabilir.

Bitki özü ve çiçek ayrıca kaşıntılı cilt için merhemler-
de kullanılır

Kurutulmuş ıhlamur çiçekleri histeri, kusma ve ank-
siyeteyle ilgili çoğu bozukluğun kontrolüne yardımcı 
olabilir.

Ihlamur yaprakları ateşi düşürmeye yardımcı olabilir.

Soğuk suyla mısır nişastası ile ıhlamur çiçeği çayı sı-
kıştırması, göz çevresindeki koyu halkalara yardımcı ola-
bilir.

Ihlamur çiçeğinden elde edilen yağ aromaterapide de 
yoğun olarak kullanılmaktadır.

Akıl hastanesinde 3 kişi oldukça iyi yönde 
gelişim göstermeye başlamış. Doktorlar bu üç 
kişiyi çağırmış ve her birine sormuş.

Birinci hastaya;

2 + 2 kaç eder?

Pazartesi…

İkinci hastaya; 2 + 2 kaç eder?

9

Üçüncü hastaya; 2 + 2 kaç eder?

4

Üçüncü hasta doğru cevabı verince başla-
mışlar iyileşti diye kutlama yapmaya… Dok-
torlardan biri merak etmiş ve hastaya yaklaşıp 
sormuş.

2 + 2’nin 4 olduğunu nasıl buldun?

Pazartesi ile 9’u topladım…

ISIRGAN ÇORBASI BAL KABAĞI TATLISI

& Bitkiler

Sağlık

IHLAMUR

biraz da 

gülelim...

4 Isırgan Çorbası

4 Bal Kabağı 
Tatlısı

- DÖRT-

-Deniz Yıldızının Hikayesi -

Bir adam sabaha karşı okyanus kenarında yürüyormuş. Birden binlerce deniz yıldızının 

karaya vurduğunu görmüş. Daha da yaklaştığı zaman bir çocuk fark etmiş. Çocuk deniz 

yıldızlarını tek tek alarak denize geri götürüyormuş.

 Adam çocuğa yaklaşarak sormuş:

 -Bu deniz yıldızlarını neden denize geri atıyorsun?

 Çocuk cevap vermiş:

 -Güneş yükseliyor. Birazdan sular çekilecek ve bu deniz yıldızları susuzluktan ölecekler.

 Adam bu duruma şaşırmış:

 -Sahil çok uzun ve çok fazla deniz yıldızı var. Hepsini kurtaramazsın. Ne fark eder ki?

 Çocuk adamı dinlemiş. Daha sonra sahilden bir deniz yıldızı daha alarak denize 

bırakmış. Sonra adama dönerek:

 -Bak görüyor musun bu deniz yıldızı için fark etti demiş.

Malzemesi: 2 kg.balkabağı, 3 bardak toz şe-

ker, 1 bardak su, 1 bardak dövülmüş fındık, hin-

distan cevizi

Yapılışı: Temizlenmiş,yıkanmış ve doğranmış 

balkabağı bir tencereye düzgün bir şekilde dizi-

lir. Kabakların üzerine toz şekeri serpilir. üzerine 

1 bardak su ilave edilir ve kapağı kapatılıp ka-

baklar yumuşayıncaya kadar pişirilir. Pişen ka-

bakların altı kısılır ve parlak olması için 2 tutam 

şeker serpilir. Kapağı kapatılıp 5 dk dinlendirilir. 

Soğuduktan sonra üzerine dövülmüş fındık ve 

hindistan cevizi ilave edilir.
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13.07.2021 tarihli ve 4276 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile yürürlüğe konulan 2021 ve 2022 Yıllarında Yapılacak 
Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği,   deniz ve 
içsularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncelle-
nerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin 
sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak 
destekleme ödemesine ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2021/29) 
27.08.2021 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.

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

- Destekleme başvuruları 01 Eylül 2021 günü başlaya-
cak, 01 Ekim 2021 günü mesai bitiminde sona erecektir.

-Destekleme başvurusu yapılabilmesi için geminin 
SUBİS’de kayıtlı olması ve başvuru tarihinde geçerli “Ba-
lıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine” sahip 
olması gerekmektedir. Ruhsat geçerlilik süreleri dolmuş 
ama ruhsat yenilemek için yasal bir engel bulunmayan 
gemi ruhsatına sahip balıkçılar, destekleme dönemi içeri-
sinde (başvuru son gününden önce) ruhsatlarını yenile-

yerek, destekleme müracaatlarını yapabileceklerdir.

-Birden fazla gemisi olan balıkçılar her bir gemisi için 
ayrı ayrı başvuru yapar.

- 2021 yılı destekleme başvuruları balıkçı gemisinin 
ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine 
yapılacaktır.

-Gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna 
göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme öde-
mesi yapılacaktır.

Boy uzunluğu;

* 4,99 metreye kadar olan gemilere 1.000 TL

* 5-7,99 metre arası gemilere 1.250 TL

* 8-9,99 metre arası gemilere 1.350 TL

* 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 
metre ve daha büyük boylardaki tüm içsu balıkçı gemile-
rine 1.450 TL ödenecektir.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ 
TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI SON BAŞVURU TARİHİ 1 EKİM 2021

GAGA GÖLÜNDE BALIKLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Bakanlığımız, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlü-

ğü tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması 
Projesi” kapsamında, İlimiz su ürünleri potansiyelinin geliş-
tirilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüze tahsis edilen 100.000 
adet sazan balığı yavrusu, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi YA-
RAN, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Metin GÜREL 
ve Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat AYDOĞAN’ın 
katılımıyla 25/08/2021 tarihinde Fatsa İlçesindeki Gaga gö-
lüne bırakılmıştır.

Amacımız, İlimizde bulunan göl ve göletleri balıklandı-
rarak, sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve turizme yöne-
lik çalışmalara katkı sağlayarak,  ekonomimize katma değer 
sağlanması hedeflenmektedir.

 Bu amaçla daha önceki yıllarda da balıkçılığın geliştiril-
mesi amacıyla İl Müdürlüğümüz tarafından balıklandırma 
çalışmaları yapılarak göl ve göletlere sazan yavrusu bıra-
kılmıştır.    Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürün-
leri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av 
aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması su-
retiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez 
üremelerine imkân tanınması büyük önem arz etmektedir.

İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol görev-
lileri tarafından 2021 yılının ilk 9 ayında 10 bin 925 adet gıda 
ve yem denetimi gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Bakanlığımızın gıda politikası; ulusal mev-
zuatla, gıdaların tarladan sofraya kadar geliş sürecinde et-
kin kontrolünün sağlanması, tüketici sağlığı ve haklarının 
korunmasıdır. Bu nedenle, gıda kaynaklı hastalık risklerinin 
azaltılması için bitkisel ve hayvansal üretimin ilk aşamasın-
dan gıda üretim zincirinin son halkasına kadar uzanan risk 
esaslı ulusal bir denetim ve kontrol sistemi uygulanmak-
tadır. İlimizde de gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlığın 
ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız 
rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlen-
mesi amacıyla gıda üretim, işleme, dağıtım, toplu tüketim 
ve satışının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri İl-
İlçe Müdürlüklerimizce hassasiyetle yürütülmektedir” dedi.

Gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiğinin altını çi-
zen İl Müdürümüz;” İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükle-
rimizde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından 2021 
yılının ilk 9 ayında 10 bin 925 adet gıda ve yem denetimi 
gerçekleştirilmiştir. Resmi kontrollerde mevzuata uygunlu-
ğunu kontrol etmek için toplam 608 adette numune alın-
mıştır. Numune alımlarında gıdalarda insan sağlığını riske 
eden kriterler ile taklit ve tağşişe yönelik tespitler üzerinde 
ağırlıklı olarak durulmaktadır. Gerek analiz sonuçlarına göre 
gerekse denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nede-
niyle 60 gıda işletmesine idari para cezası uygulanmış ve 
3 işletme hakkında da Savcılığa suç duyurusunda bulunul-
muştur” şeklinde konuştu.

“Gıda güvenilirliği çalışmaları, 5996 sayılı Veteriner Hiz-

metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine göre gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketi-
ci sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanma-
sı amacıyla;  gıda güvenilirliğine yönelik denetimler riske 
dayalı denetim, rutin denetim, Bakanlık/İl Yıllık Programı 
kapsamında numune denetimleri, 174 Alo Gıda hattı şikâyet 
ve ihbar denetimleri ile takip denetimleri şeklinde yürütül-
mektedir” diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz Ke-
mal YILMAZ; “İl Müdürlüğümüzce gıda güvenilirliği sadece 
denetim yoluyla değil, aynı zamanda eğitimler ile de sağ-
lanmaya çalışılmaktadır. Gıda işyerlerinin teknik ve sağlığa 
uygunluk koşullarının geliştirilmesi ve sektör çalışanlarının 
bilinçlendirilmesi de sağlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki 
etkili bir denetim sistemi tüketicilerin de denetimlere kat-
kı sağlamaları ile mümkündür. Vatandaşlarımızın gıdalarla 
ilgili her türlü ihbar, şikâyet, soru ve sorunlara Alo 174 Gıda 
Hattı ve 0 (501) 174 0 174 nolu ihbar hattımız ile hizmet 
verilmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir iş-

letilmesinin sağlanması amacıyla İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerimizde görevli su ürünleri kontrol görevlileri 

tarafından su ürünleri denetimlerimiz aralıksız devam et-

mektedir.

2021-2022 su ürünleri av sezonunun başladığı 1 Eylül 

2021 tarihinden bugüne kadar karaya çıkış noktalarında, 

denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, 

su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergâhlarında 

ve balık halinde toplam 112 adet denetim gerçekleştirilmiş-

tir.

Bu denetimler sonucunda; avlanma yasaklarına uy-

mayan, yasak boydaki su ürünleri satan 9 kişiye idari para 

cezası uygulanmıştır. Denetimler sonucunda muhtelif mik-

tarda av aracına (serpme ağı ve misina ağ) ve 1.728 kg su 

ürünlerine (istavrit, barbunya ve hamsi) el konulmuştur.

Yapılan denetimlerde amacımız balıkçılarımıza ceza 

kesmek değil balık stoklarını korumak ve sürdürülebilir ba-

lıkçılığı sağlamak ve gelecek nesilleri su ürünlerinden mah-

rum bırakmamaktır.

 Bu amaçla İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından, kolluk 

kuvvetlerimiz ile işbirliği içerisinde denizde, içsularda, ba-

lıkçı barınak ve çekek yerlerinde,  yol kontrol noktalarında, 

su ürünleri perakende satış yerlerinde ve balık halinde de-

netimlere aralıksız devam edilecektir.

SU ÜRÜNLERİ KONTROL VE 
DENETİMLERİMİZ DEVAM 

EDİYOR

GIDA VE YEM DENETİMLERİMİZ 
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR


