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BAKANIMIZ 
PROF. DR. VAHİT KİRİŞÇİ:

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kiriş-

ci, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen “15. Uluslararası Ta-

rım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi 

Fuarı” ile 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, To-

humculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı”nın 

açılışına katıldı. Burada konuşan Kirişci, bu tür 

etkinliklerin tarımın ülkede katettiği mesafeyi 

gösterdiğini söyledi.

Küresel ısınma, Kovid-19 ve Rusya-Ukray-

na Savaşı gibi gelişmelerin tarımın öneminin 

fark edilmesini sağladığını dile getiren Kirişci, 

tarımın stratejik ve vazgeçilmez bir sektör ol-

duğunu belirtti.

“GAYRİ SAFİ MİLLİ HÂSILA 

İÇERİSİNDE TARIMSAL 

HASILAMIZ ÖNEMLİ BİR 

TIRMANIŞ GÖSTERDİ”
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2023 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARI2023 ÜRETİM YILI ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARI

23.09.2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik” ile birlikte ÇKS(çiftçi kayıt sistemi) başvurula-
rına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Buna göre; 2023 üretim yılı ÇKS başvuruları 
01.09.2022 tarihinde başlamış olup, 31.12.2022 
tarihinde sona erecektir. Ayrıca, ÇKS’ye ilk defa 
başvuru yapacak olanlar hariç olmak üzere,  be-

yanında herhangi bir değişiklik olmayan üretici-
lerimiz “e-Devlet Kapısı” üzerinden de başvuru 
yapabileceklerdir. Aynı şekilde, ÇKS’ye ilk defa 
başvuru yapacak olanlar hariç olmak üzere, Zira-
at Odalarından alınan Çiftçi Belgesi beyan etme 
zorunluluğu ve çiftçi kayıt formlarından da Muh-
tar/Aza imzaları  kaldırılmıştır.

Değerli üreticilerimize önemle duyurulur.

İl Müdürümüz Kemal Yılmaz, fındık bahçesinde file örtü 
kullanarak hasat işlemini gerçekleştiren Fatsa İlçesi Kabak-
dağı Mahallesinden üreticimiz Yaşar VARAN ‘ı ziyaret etti.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ fındık bahçesinde yaptı-
ğı açıklamada; “Üreticilerin daha fazla kazanmasının yolu 
maliyetlerin düşürülmesinden geçmektedir. Ordu İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü olarak ana ürünümüz fındıkta verim 
ve kalitenin artırılması noktasında yaptığımız çalışmaların 
yanında maliyetlerin düşürülmesi amacıyla da önemli ted-
birler hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de file ile hasat. Bu 
sistemi kullanan üreticilerimiz hem işçi maliyeti hem de 
randıman yönünden avantajlar elde ediyor.” dedi.

Fındığın tam olgunlaştıktan sonra yerden toplanması-
nın üreticiye ek kazanç getirdiğini vurgulayan İl Müdürü-
müz; “File hasadı yapan üreticiler randımanın artmasıyla 
kilogram başı fazladan para kazanma imkanı bulabilmek-
tedir. Son yıllarda uygun bahçelerde file örtü ile fındık ha-
sadı yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Bu sistem ile 
birlikte tam olgunlaşmış fındık ya kendiliğinden ya da dal-
ları silkeleme yoluyla yere düşüyor. Bu sayede hem işçilik 
maliyeti düşmekte hem de randıman artışı sağlanmaktadır. 
Bu konuda talepte bulunan üreticilerimize destek vermeye 
hazırız” diyerek sözlerini noktaladı.

TBMM Dilekçe Komisyonuna bağlı Sosyal Kooperatifçilik Kap-
samında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılma-
sı ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu TBMM Dilekçe Komisyonu 
Başkanı İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma SATIR ile komisyon 
üyeleri, Bolu Milletvekili Arzu AYDIN Kayseri Milletvekili İsmail TA-
MER, Kilis Milletvekili Ahmet Salih DAL, İzmir Milletvekili Özcan 
PURÇU ve çeşitli Bakanlıkların bürokratlarından oluşan heyet, ili-
mizdeki kooperatifçilik çalışmaları ve faaliyetlerini yerinde ince-
leyerek istişarelerde bulunmak üzere ilimize bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirdi.       

Çalışmaların başladığı ilk günde gerçekleştirilen toplantıda İl 
Tarım ve Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ, Çevre Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin ÖZTÜRK, Ticaret İl Müdürü Şe-
nel ÇAKIR ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Ah-
met ULTAV tarafından komisyon üyelerine, dünyada ve ülkemizde 
sosyal kooperatifçiliğin önemi, tarımsal atıkların yönetimi, kadın 
çiftçilere öncelik verilen projelerle ilgili sunumlar yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yap-
tığı sunumda; İlimiz arazi varlığı, önemli tarımsal ürünlerimizin 
ülkemizdeki yeri, ilimiz hayvan varlığı konularında bilgi verdikten 
sonra, kadın çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmalarımız ve uygula-
dığımız projeleri anlattı.

İlimizin ülkemizdeki kayıtlı en fazla kadın çiftçiye sahip olan İl 
olduğunun altını çizen İl Müdürümüz; “İlimiz, 128.028 kayıtlı çift-
çisiyle Türkiye’de en fazla çiftçiye sahip olan İl olup, 23.761 kadın 
çiftçi sayısı ile de ilk sırada yer almaktadır. Bunun neticesinde bizler 
de Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kadın çiftçilerimize yönelik 
eğitim çalışmalarımız ve uyguladığımız projelerde öncelik vermek 
suretiyle pozitif ayrımcılık yaparak destek vermekteyiz. İl Müdürlü-
ğümüzce 2021 yılı içerisinde 1.344 adet eğitim ve yayım hizmeti 
verilmiş olup, bu eğitimlere toplam 8.789 kadın çiftçimiz katılım 
sağlamıştır. İl Müdürlüğümüz ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı İşbirliğinde Uygulanan Projeler de 180 kadın çiftçimi-
ze istihdam sağlanmıştır. Yine Bakanlığımız tarafından uygulanan 
Genç Çiftçi Projesi ile 689 projenin 418 adedi kadın çiftçilerimize 

aittir. Bakanlığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı kapsamında 2022 yılı içerisinde 160 kadın çiftçimize pro-
je desteği sağlanmıştır. Bunlara ilave olarak Bakanlığımız destek-
leriyle İlimizde uygulanan diğer tarımsal projelerde ise 150 kadın 
çiftçimize destek verilmiştir. “dedi.

İlimizde 18 adet Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 
olduğunu ifade eden İl Müdürümüz;  “Kadın Girişimi Üretim ve İş-
letme Kooperatifleri her ne kadar resmi iş ve işlemlerinde Ticaret 
Bakanlığı’na bağlı olsalar da gerek ürettikleri ürünler, gerek üretim 
teknikleri gerekse de her bir kooperatif üyesinin aynı zamanda bir 
tarımsal üretici olması nedeniyle Bakanlığımız tarafından da yakın-
dan takip edilmekte olup, ayrıca İl Müdürlüğümüz Kadın Gelişim 
Birimi (KAGEB) tarafından da kadın kooperatiflerine yönelik birebir 
ziyaretler düzenlenerek hijyen, katma değerli ürün üretimi, pazar-
lama, markalaşma ve e-ticaret gibi konularda bilgilendirmeler ya-
pılmaktadır. “diyerek sözlerini noktaladı.

Komisyon üyeleri, yerinde inceleme çalışmaları kapsamında 
Ordu’da 2 gün süresince kadın girişimciler öncülüğünde faaliyet 
gösteren kooperatifleri yerinde ziyaret ederek girişimci ve üreten 
kadınlar ile birebir temaslarda bulundular.

FINDIK BAHÇESİNDE FİLE ÖRTÜ KULLANILARAK FINDIK FINDIK BAHÇESİNDE FİLE ÖRTÜ KULLANILARAK FINDIK 
HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİHASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK ALT KOMİSYONU İLİMİZDEKİ SOSYAL KOOPERATİFÇİLİK ALT KOMİSYONU İLİMİZDEKİ 
KADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİKADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFLERİNİ ZİYARET ETTİ
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İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, fındık bahçelerimizde arzu edilen ve-

rim ve kaliteye ulaşabilmemiz için içinde bulunduğumuz dönem iti-

bariyle mutlaka budama işlemlerine başlanılması, zamanı geldiğinde 

gübreleme ile hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi gerektiği konu-

sunda uyarılarda bulundu.

İl Müdürümüz yaptığı açıklamada; “Fındıkta verim ve kaliteyi artırma 

noktasında budama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele çalış-

maları büyük önem taşımaktadır” dedi.

Budamanın verime direkt etki eden bir husus olduğunun altını çizen 

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Yapacağımız budama işlemleri ile fındık 

ocağındaki dallara yeterince güneşlenebileceği bir alan oluşturmamız, 

mümkün mertebe ocağın orta kısmını açmak suretiyle dalların tama-

men güneşten eşit şekilde istifade etmesini sağlamamız lazım. Aynı şe-

kilde dal üstünde geriye dönen, kuruyan dalları da dal budaması yap-

mak suretiyle bitkinin güneşten yeterince faydalanmasını sağlamamız 

gerekiyor. Özellikle bir husustan bahsetmek istiyorum. Bazı üreticileri-

miz dal kesimi yaparken gençleştirme adı altında tam verim çağındaki 

dalları kesip çıkarıyorlar. Bu yanlışa dur dememiz lazım. Fındık ocağın-

dan dal çıkarmamız gerekiyorsa öncelikle hastalıklı ve ekonomik ömrü-

nü tamamlamış dalları yani verimden düşmüş dalları keserek bunların 

yerine yeni genç dalları bırakmamız lazım” ifadelerini kullandı.

 Budamanın yanında gübrelemenin de verim ve kalite açısından 

büyük önem taşıdığını vurgulayan İl Müdürümüz; “Üreticilerimizin 

doğru bir gübreleme yapabilmeleri için öncelikle bahçelerinden top-

rak numunesi almaları ve bu tahlil sonuçlarına göre zamanı geldiğinde 

gübreleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Çıkan tahlil sonucuna 

göre de gübreleme yaptığımız takdirde verim ve kalitede ciddi manada 

artış sağlanmaktadır” Şeklinde konuştu.

Hastalık ve zararlılarla mücadele konusuna ayrı bir parantez açan İl 

Müdürümüz; “Siz bahçenize ne kadar iyi bakarsanız bakın eğer bahçe-

nizde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi yeterince yapmıyorsanız arzu 

edilen verime ulaşamazsınız. Fındıkta; külleme hastalığı, yeşil kokarca, 

kozalak akarı ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla zamanı geldiğinde 

mücadele etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde dalkıran zararlısı bulunan 

fındık dallarını budamayla kesip imha etmemiz gerekiyor. Burada özet-

lemeye çalıştığım bu konularla ilgili detaylı bilgileri İl ve İlçe Müdürlük-

lerimizde görevli fındık uzmanlarımızdan alabilirsiniz” diyerek sözlerini 

noktaladı.

İL MÜDÜRÜMÜZ KEMAL YILMAZ, 
FINDIKTA BUDAMA VE BAKIM 
KONULARINDA UYARILARDA 

BULUNDU

EYLÜL - EKİM
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 hastalık 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.

SIĞIRCILIK:  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, 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. 

KASIM - ARALIK

FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre ahır gübresi, fosforlu ve potaslı gübreler 

fındık ocaklarının 50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 kg yanmış 

ahır gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozaları da bu dönemde toplanmalıdır. 

Fındık Koşnili ve Virgül Kabuklu Biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.

ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan ağızlarının kar temizliği ve 

havalandırması yapılır. Kovanlar farelerden korunur. 

SIĞIRCILIK: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım ve beslemeye dikkat edilir. Vitamin ve 

mineral karması katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine de devam edilir. Gebeliğin 

son iki ayına giren hayvanlar kuruya alınır. Ahırlar temizlenerek doğum bölmeleri hazırlanır. 

Meme hastalıklarını önlemek amacıyla meme temizliğine dikkat edilir. Yeni doğan 

buzağıların göbek kordonundan vücuda mikrop bulaşmaması için önlem alınır ve bakım 

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

KOYUNCULUK: Sonbahar döneminde; ilkbahar ve yaz aylarında yaylaya çıkan koyun sürüleri 

nispeten daha sıcak olan kışlıklara indirilir. Sonbahar dönemi bölgemiz koyunculuğunda 

koç katım dönemlerinden biridir. İklim, bakım ve besleme şartları da dikkate alınarak koç 

katımı genellikle sonbaharda yapılarak kuzuların ilkbaharda doğmaları tercih edilmektedir. 

Bu dönemde damızlık koçların ve gebeliğe hazır koyunların bakım ve beslenmesi oldukça 

önemlidir. Koç ve koyunlara enerji bakımından zengin yemlerin verilmesi de döl verimini 

olumlu yönde etkiler (Koç katımı dönemine girmeden koyunların bir miktar arpa ile 

desteklenmeleri döl verimi konusunda daha verimli sonuç alınmasına sebep olmaktadır). 

Aşım işleminde 20-25 koyuna 1 koç hesap edilerek koç katımı yapılmalıdır.
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İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından 
2022 yılı başından bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve 
öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, 
çay ocağı, yemekhane gibi gıda işletmelerine yönelik 575 resmi kontrol 
gerçekleştirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; 
“Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güve-
nilir gıda arzının sağlanması amacıyla İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli 
gıda kontrol görevlileri tarafından gıda işyerlerine yönelik denetimler ger-
çekleştirilmektedir. Özellikle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz 
için, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde 
faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi gıda 
işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlere ayrı bir önem verilmek-
tedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünye-
sinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi 
gıda işletmeleri, olası gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla her 
yıl eğitim öğretim döneminin başlamasıyla beraber bir dönemde en az bir 
defa olmak üzere yılda en az iki defa resmi kontrole tabi tutulmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda 2022 yılında bugüne kadar 575 resmi kontrol ger-
çekleştirilmektedir. Ayrıca okul çevresinde gıda satışı yapan ve/veya toplu 
tüketime sunan işyerleri ile söz konusu yerlerde satışa sunulan gıda mad-
delerinin denetim ve kontrollerine de devam edilmektedir. Aynı zamanda, 
ilimizde öğrencilerimize yemek hizmeti vermek amacıyla hazır yemek/ 
tabldot yemek üretim faaliyeti gösteren gıda işletmelerine yönelik 87 
denetim yapılmış, denetimlerde mevzuata uygunluğunu kontrol etmek 

amacıyla 42 adet çeşitli yemek numunesi alınmıştır” ifadelerini kullandı.
İl Müdürlüğü olarak sadece denetim değil aynı zamanda güvenli gıda 

konusunda eğitimlerinde verildiğine dikkat çeken İl Müdürümüz; “2022 
yılında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünye-
sinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı, yemekhane gibi 
gıda işletmelerinde çalışan toplam 118 kişiye de gıda hijyeni konusunda 
eğitim verilmiştir. Veliler ve öğrencilerimizi de gıda denetim ve kontrolün-
de aktif rol almaya davet ediyor, karşılaştıkları olumsuzlukları 7/24 saat Alo 
174 Gıda Hattına veya 0501 174 0 174’e bildirmelerini bekliyoruz” diyerek 
sözlerini noktaladı.

İLİMİZ GENELİNDE OKUL KANTİNLERİ DENETLENİYORİLİMİZ GENELİNDE OKUL KANTİNLERİ DENETLENİYOR

Ordu Valiliğimiz himayelerinde Gürgentepe Kaymakamlığı, Ordu İl Ta-

rım ve Orman Müdürlüğü, Ordu Üniversitesi ile Gürgentepe Ziraat Odası 

Başkanlığı işbirliğinde, Gürgentepe çakıldak fındığına coğrafi tescil alabil-

mek amacıyla çalışmalar tamamlanan ve Türk Patent ve Marka Kurumuna 

Coğrafi işaret başvurusu yapılmış olan Gürgentepe Çakıldak Fındığında 

hasat yapıldı.  Gürgentepe İlçesi Hasancık Mahallesinde ikamet eden İs-

mail SÖNMEZ’ e ait bahçede gerçekleşen hasada Gürgentepe Kaymakamı 

Muhammed YILMAZ, Ziraat Odası Başkanı, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü yet-

kilileri katılmışlardır.

Gürgentepe Çakıldağı beyazlanma oranı, meyve kabuğu inceliği, kilog-

rama giren dane sayısı düşüklüğü, diğer çakıldak fındıklara göre 10-15 gün 

geç uyanması ve bu durumda da ilkbahar geç donlarından daha az etki-

lenmesi gibi meyve kalite özelliklerinin yüksekliği ile diğer çakıldak çeşidi 

fındıklardan ayrılmaktadır.

GÜRGENTEPE ÇAKILDAK FINDIĞI HASADI YAPILDIGÜRGENTEPE ÇAKILDAK FINDIĞI HASADI YAPILDI

Su ürünleri avcılık sezonu açılışı ile beraber İl/İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüklerimizde görevli su ürünleri denetim ekiplerimizce deniz ve iç su-
larımızda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.

Su ürünleri denetim ekiplerimizin çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli 
su ürünleri denetim ekipleri tarafından balık stoklarını korumak ve sürdü-
rülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla su ürünleri karaya çıkış noktaların-
da, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri 
perakende satış yerlerinde, yol güzergâhlarında ve balık halinde aralıksız 
denetimler gerçekleştirilmektedir. Özellikle 1 Eylül 2022 tarihinde av se-
zonunun başlamasıyla birlikte ekiplerimiz denetimlerini daha da sıklaştır-
mıştır.” dedi.

İlimizde bugüne kadar yapılan denetimlere değinen İl Müdürümüz; 
2022 yılı başından bugüne kadar 908 adedi avcılık denetimi, 71 adedi ise 
yetiştiricilik tesisi denetimi olmak üzere toplam 979 adet denetim gerçek-
leştirilmiş olup, bu denetimler neticesinde 23 adet idari para cezası uygu-
lanmıştır. Ayrıca yapılan denetimler neticesinde 1.477 kg su ürünü, 3 adet 
kalkan ağı, 1.000 metre uzatma ağı, 6 adet tırıvırı ağı ve 3 adet pinter’e 
ekiplerimiz tarafından el konulmuştur. Su ürünleri kaynaklarını korumak 
ve gelecek nesillerin su ürünlerinden mahrum kalmasını engellemek 
amacıyla denetimlerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin aynı özveri ile 

devam edecektir. Denetim ekiplerimize teşekkür ederim” diyerek sözlerini 
noktaladı.

SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ  DEVAM EDİYOR
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COĞRAFİ İŞARETLİ ORDU KİVİSİNDE REKOLTE 10 
BİN TON BEKLENİYOR

İl Müdürümüz Kemal Yılmaz; “Ordu’da, yürütülen projeler ve yapılan 
çalışmalar neticesinde coğrafi işaretli ordu kivisinde 2022 yılında rekoltenin 
10 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor” dedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal Yılmaz; “Kivi 
yetiştiriciliği, ilimizde fındığın yanında ek gelir getirici ürünler arasında en 
önemli yeri tutmaktadır. Özellikle sahil ve orta kesimlerde kivi yetiştiriciliği, 
üreticilerimize önemli bir ek gelir sağlamaktadır” diye konuştu.

Ordu’da kivi üretiminin son yıllarda büyük bir artış gösterdiğini 
vurgulayan İl Müdürümüz; “İl Müdürlüğü olarak ilimizde kivi üretiminin 
artırılması noktasında çok önemli çalışmalar yaptık. Özellikle Tarım ve 
Orman Bakanlığımız ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 
sağladığımız destekler ile birçok proje hayata geçirdik. Uyguladığımız 
bu projeler neticesinde ve üreticilerimizin kendi imkânlarıyla kurduğu 
bahçeler ile birlikte ilimizde son 5 yılda yaklaşık bin dekar alanda yeni kivi 
bahçeleri tesis edildi. 5 yıl önce 7 bin ton civarlarında olan kivi üretiminin 
ise tesis edilen bahçelerin verim çağına gelmesiyle birlikte 2022 yılında 10 
bin tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kivi üretiminin kurulan yeni bahçelerin verim çağına gelmesiyle 
birlikte önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirten İl Müdürümüz 
Kemal Yılmaz; “Kivi üretiminin 2022 yılında ilimiz ekonomisine katkısının 
100 Milyon TL üzerinde olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu 
rakamı daha da artıracağız. İlimizde kivi üretiminin yapılabilmesi için 
uygun arazilerimiz var. Bolaman Havzası Projesi kapsamında da % 50 
hibe desteğiyle çok sayıda kivi bahçelerinin kurulmasını hedefliyoruz. Bu 
sayede kivinin ilimiz ekonomisine katkısını daha da artıracağız” şeklinde 
konuştu.

Kivinin erken hasat edilmemesi gerektiğinin altını çizen İl Müdürümüz; 
“İlimizde yetişen coğrafi işaretli Ordu Kivisi kendisine has aroması ve depo 
ömrünün uzun oluşuyla öne çıkmakta. Üreticilerimizin de Ordu Kivisinin 
pazar değerini koruyarak marka değerine zarar vermemek için kivilerini 
tam olgunluğa erişmiş halde hasat etmeleri gerekmektedir.” diyerek 
sözlerini noktaladı.

Bilimsel ismi “Halyomorpha halys” Türkçe ismi “Kahverengi Kokarca” 
olan zararlı, ilk defa 2016 yılında Gürcistan’da tespit edilmesinin ardından 
2017 yılında Artvin ilimizde görülmüş ve yıllar itibari ile Karadeniz 
Bölgesi’nde yayılmaya devam etmiştir. Turunçgil, şeftali, ceviz, Trabzon 
hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan başta olmak üzere 300’e 
yakın üründe zarar yapan polifag bir zararlıdır. Kahverengi Kokarca, 
kışı ergin halde çoğunlukla ev, ahır, depo gibi kapalı mekanların 
korunaklı kısımlarında geçirirler. Kışlayan erginler ortalama sıcaklık 17 
C° ye ulaştığında kışladığı yerlerden çıkarak 2-3 hafta beslenip yumurta 
koymaya başlar.

Kahverengi kokarca, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmamakla 
beraber yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi 
korunaklı alanları tercih ettiği için fiziki rahatsızlık oluşturmaktadır. 
İlkbaharda kışlaklardan çıkmadan önce yapılacak olan mekanik mücadele 
(kışlaklarda erginlerin toplanması ve imhası) yıl içerisinde oluşacak 
popülasyon artışını engelleyecektir. Bu kapsamda zararlı kış dönemini 
Nisan ayının sonuna kadar kışlaklarda geçirdiğinden, kışlamış erginlerin 
kışlaklardan dağılmadan kitle halinde imhası için mesken olan yerlerde 
halk sağlığı alanlarında kullanılan ilaçlar ile ilaçlanması, Mayıs ayından 
sonra hareketli olduğu dönemlerde ise ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile 
tarımsal alanlarda ilaçlı mücadele yapılması gerekmektedir.

İlimizde de görülen zararlı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için İl / İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz.

KAHVERENGİ KOKARCA’YA DİKKAT EDELİM
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İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol 
ekipleri tarafından “16 Ekim Dünya Gıda Günü” etkin-
likleri kapsamında tüm ilçelerimizde 1.200 ilköğretim 
öğrencisine Dünya Gıda Günü hakkında bilgilendir-
me yapılmıştır.

16 Ekim her yıl “Dünya Gıda Günü” olarak çeşitli 
etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl ki etkinliğin tema-
sı “Kimseyi geride bırakma. Daha iyi üretim, daha iyi 
beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam.” 
olarak belirlenmiştir.

Dünya da 828 milyon insan açlık çekerken 3,1 
milyar insanın, diğer bir deyişle dünya nüfusunun 
yaklaşık %40’ının, sağlıklı beslenme için yeterli maddi 
gücü yok. Buna rağmen her gün tonlarca gıda, üre-
tim veya taşınma aşamasında bozularak veya evlerin, 

satıcıların ya da restoranların çöp kutularına atılarak 
israf edilmektedir. 2022 Dünya Gıda Günü kapsamın-
da kimseyi geride bırakmadan, daha iyi üretim, daha 
iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam 
için daha verimli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebi-
lir tarım-gıda sistemlerine dönüşümün desteklenme-
sine yönelik eylem çağrısı yapılmakta, küresel farkın-
dalığın artırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca hepimizin sorumlu birey olarak gıda kayıp 
ve israfının azaltılması ve önlenmesi için; “İhtiyacın 
Kadar Al, Geleceğini Çöpe Atma” mesajına uygun 
davranmalıyız. Farkında olmadan kaybettiğimiz ve is-
raf ettiğimiz gıdalarımızı korumak için öncelikle plan-
lı, listeli alışveriş yapmamız, ihtiyacımız kadar satın al-
mamız, tüketebileceğimiz kadar hazırlamamız, doğru 
koşullarda saklamamız gerektiğini unutmayalım.

“16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 1.200 “16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA 1.200 
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE DÜNYA GIDA GÜNÜ HAKKINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE DÜNYA GIDA GÜNÜ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME YAPILDIBİLGİLENDİRME YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından üretici-
lerimize 2022 yılında verilecek hayvancılık destekle-
melerinde rekor artış gerçekleşti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü-
müz Kemal YILMAZ; “Ülkemizde tarımsal üretimi ar-
tırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarımsal üretim-
de sürdürülebilirliği sağlamak, üretim maliyetlerinin 
karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Tarım ve 
Orman Bakanlığımızca üreticilerimize önemli oranda 
destekler verilmektedir. 2022 yılı başta olmak üzere 
özellikle son yıllarda Bakanlığımız tarafından tarıma 
verilen destek ve hibelerde ciddi artışlar yaşanmıştır” 
dedi.

Bakanlığımız tarafından üreticilerimize 2022 yı-
lına ait olarak ödenecek tarımsal desteklerin resmi 
gazetede yayımlandığını belirten İl Müdürümüz; 
“Hayvansal üretim yapan yetiştiricilerimize Bakan-
lığımızca 2022 yılına ait ödenecek desteklemelerde 
bir önceki yıla göre  % 100’e varan rekor artış ger-
çekleşti. Bu kapsamda; geçen yıl 470 TL olan buzağı 
desteği 700 TL’ ye çıkarılmış olup, buna ilave olarak 
suni tohumlamadan doğan buzağılara 200 TL öde-
me yapılacaktır. Döl Kontrol sistemine kayıtlı boğa-
lardan doğan buzağılara ilave olarak geçen sene 50 
TL ödenirken bu rakam bu sene 100 TL, dişi manda 
ve malaklara 250 TL olan destekleme miktarı 500 TL, 
soy kütüğüne kayıtlı dişi manda ve malaklara ilave 

olarak ödenen 200 TL ise 300 TL olarak açıklanmış-
tır. Ayrıca suni tohumlamadan doğan malaklara ilave 
olarak ödenen 250 TL 500 TL ye, besilik erkek sığır 
desteklemesi için 250 TL olan destekleme ise 500 
TL ye çıkarılmıştır. Hastalıktan ari işletmelerde erkek 
hayvanlar hariç hayvan başına 450 TL olan ödeme 
600 TL olarak belirtilmiştir. Geçtiğimiz yıl 6000 TL 
olan Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği 12000 TL ye çı-
kartılarak 2 kat artmıştır. Geçen yıl anaç koyun başına 
30 TL, anaç keçi başına 35 TL olan destekleme bu yıl 
anaç koyun/keçi başına 50 TL olmuştur. Sürü büyüt-
me desteğinde hayvan başına 125 TL olan destekle-
me, 200 TL ye çıkarılmıştır. Hayvan gen kaynaklarının 
korunması amacıyla ise halk elinde ıslah programı 
kapsamındaki koyun, keçi ve yavrularına elit sürü için 
verilen 80 TL den 150 TL ye, taban sürü 40 TL den 
100 TL olarak rekor artış meydana gelmiştir. Arıcılık 
desteklemeleri çerçevesinde birlik üyeleri için kovan 
başına 20 TL olan destekleme 30 TL, damızlık Ana 
Arı için 80 TL olan ödeme miktarının 100 TL olacağı 
açıklanmıştır” ifadelerini kullandı.

Üreticilerimizin bu desteklerden en üst düzeyde 
yararlanmalarını sağlamak amacıyla İl-İlçe Müdür-
lükleri olarak önceki yıllar da olduğu gibi bu yılda 
yoğun çalışma gerçekleştirileceğini vurgulayan İl 
Müdürümüz; “Açıklanan tarımsal desteklemelerin 
üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek 
sözlerini noktaladı.

HAYVANSAL ÜRETİM DESTEKLEMELERİNDE REKOR ARTIŞHAYVANSAL ÜRETİM DESTEKLEMELERİNDE REKOR ARTIŞ
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Üretiminde lider olduğumuz fındıkta, verim ve kaliteyi artırmak adına İl-İlçe 
Müdürlükleri olarak yaptığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsam-
da İl Müdürlüğümüzde görevli fındık uzmanlarımız tarafından öğleden önce 
İkizce İlçemizde, öğleden sonra Çaybaşı İlçemizde fındıkta budama, gübreleme, 
hastalık ve zararlılarla mücadele konularında üreticilerimize uygulamalı eğitimler 
verildi. Düzenlenen eğitimlere İkizce Kaymakamı Ali Can YILDIZ, Çaybaşı Kay-
makamı Davut BOZTAŞ, İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, ilçe müdürlerimiz, teknik 
personeller ve üreticilerimiz katıldı.

Eğitimlerde açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Fındıkta 
verim ve kaliteyi artırma noktasında budama, gübreleme, hastalık ve zararlılar-
la mücadele çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Fındıkta arzu edilen verim ve 
kaliteye ulaşabilmemiz için içinde bulunduğumuz dönem itibariyle üreticilerimiz 
mutlaka budama işlemlerine başlamalıdır. Zamanı geldiğinde de toprak tahlili so-
nuçlarına göre tekniğine uygun gübreleme yapmaları aynı zamanda hastalık ve 

zararlılarla mücadele etmeleri gerekmektedir. Tüm bunlar yapıldığı takdirde verim 
ve kalitede ciddi manada artış sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Budamanın verime direkt etki eden bir husus olduğunun altını çizen İl Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ; “Yapacağımız budama işlemleri ile fındık ocağındaki dalla-
ra yeterince güneşlenebileceği bir alan oluşturmamız, mümkün mertebe ocağın 
orta kısmını açmak suretiyle dalların tamamen güneşten eşit şekilde istifade et-
mesini sağlamamız lazım. Aynı şekilde dal üstünde geriye dönen, kuruyan dalları 
da dal budaması yapmak suretiyle bitkinin güneşten yeterince faydalanmasını 
sağlamamız gerekiyor. Özellikle bir husustan bahsetmek istiyorum. Bazı üretici-
lerimiz dal kesimi yaparken gençleştirme adı altında tam verim çağındaki dalları 
kesip çıkarıyorlar. Bu yanlışa dur dememiz lazım. Fındık ocağından dal çıkarma-
mız gerekiyorsa öncelikle hastalıklı ve ekonomik ömrünü tamamlamış dalları yani 
verimden düşmüş dalları keserek bunların yerine yeni genç dalları bırakmamız 
lazım” ifadelerini kullandı.

Hastalık ve zararlılarla mücadele konusuna ayrı bir parantez açan İl Müdürü-
müz; “Siz bahçenize ne kadar iyi bakarsanız bakın eğer bahçenizde hastalık ve za-
rarlılarla mücadeleyi yeterince yapmıyorsanız arzu edilen verime ulaşamazsınız. 
Fındıkta; külleme hastalığı, yeşil kokarca, kozalak akarı ve kahverengi kokarca gibi 
zararlılarla zamanı geldiğinde mücadele etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde dalkı-
ran zararlısı bulunan fındık dallarını budamayla kesip imha etmemiz gerekiyor. 
Biz tüm bu işlemleri gerçekleştirdiğimiz takdirde arzu edilen verim ve kaliteye 
ulaşmamamız için hiçbir sebep söz konusu değil. Burada özetle bizler “İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü olarak fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 2014 
yılından buyana birçok proje uyguluyoruz. Uyguladığımız projeler ile birlikte ili-
miz genelinde 3 binin üzerinde örnek bahçeler oluşturduk ve bu bahçelerimizde 
dekara verim 200-300 kg aralığında gerçekleşti. Bu rakamlar bize doğru ve etkin 
bir biçimde yapılan budama, gübreleme ile hastalık ve zararlılarla mücadele edil-
diğinde verimin ne kadar arttığını açık bir şekilde göstermektedir. Tüm bu konular 
ile ilgili detaylı bilgi ve teknik desteği İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli fındık 
uzmanlarımızdan alabilirsiniz” diyerek sözlerini noktaladı.

İl Müdürümüzün yapmış olduğu açıklamalardan sonra fındık üreticilerimizin 
yapacağı budama, gübreleme, toprak numunesi alma v.s gibi tüm uygulamalar İl 
Müdürlüğümüz fındık uzmanları tarafından gösterilmiştir.

FINDIKTA BAHÇE OKULU EĞİTİMLERİ 
DEVAM EDİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı işbirliği ile uygulanan “Ordu İlinde Koyun-
culuk Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” kapsa-
mında alınan 2 adet Mobil Koyun Yıkama Banyosu 
üreticilerimizin kullanımına sunuldu.

İl Müdürümüz Kemal Yılmaz, Mesudiye İlçemiz 
Yeşilce Mahallesinde alınan bu mobil koyun yıkama 
banyoları ile küçükbaş hayvanlara yapılan dış parazit 
ilaçlamasına katılarak incelemelerde bulundu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ; “50 bin hektar mera alanla-
rımızın ve bahçe altı otlarımızın değerlendirilmesi 
noktasında ilimiz için küçükbaş hayvancılık oldukça 
önemli olup, ilimizde yaklaşık 190 bin küçükbaş hay-
vanımız mevcuttur” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca ülkemiz gene-
linde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi 
adına önemli desteklerin verildiğini söyleyen İl Mü-
dürümüz; “Bakanlığımız tarafından üreticilerimize 

2022 yılında verilecek olan hayvancılık destekleme-
lerinde rekor artış gerçekleşti. Geçen yıl anaç koyun 
başına 30 TL olan destekleme bu yıl anaç koyun ba-
şına 50 TL olmuştur. Sürü büyütme desteğinde hay-
van başına 125 TL olan destekleme, 200 TL ye çıkarıl-
mıştır. Hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla 
ise halk elinde ıslah programı kapsamındaki koyun, 
keçi ve yavrularına elit sürü için verilen 80 TL, 150 
TL ye, taban sürü için verilen 40 TL’ye çıkartılmış ve 
rekor artış meydana gelmiştir. Geçtiğimiz yıl 6000 TL 
olan Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği 2 kat artırılarak 
12.000 TL ye çıkartılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığımızın verdiği desteklerin yanında yerel-
de de İl Müdürlüğümüz tarafından birçok projenin 
uygulandığını belirten İl Müdürümüz sözlerini şöyle 
sürdürdü;

“İlimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliş-
tirilmesi noktasında DOKAP bölge kalkınma idare-
si başkanlığı ile uyguladığımız projeler son derece 
önem taşıyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğümüz, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve DO-
KAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde 
“Ordu İlinde Koyunculuk Altyapısının Güçlendirilmesi 
Projesi “ni hayata geçirdik ve bu proje kapsamında 
alınan 2 adet Mobil Koyun Yıkama Banyosunu yetişti-
ricilerimizin kullanımına sunduk. Bugünde Mesudiye 
İlçemiz Yeşilce Mahallesinde bu mobil koyun yıkama 
banyosu ile küçükbaş hayvanlara yapılan dış parazit 
ilaçlamasına katılarak yetiştiricilerimize eşlik ettik. 
Yine aynı proje çerçevesinde küçükbaş hayvanla-
rın ayaklarında ortaya çıkan hastalıkların giderilmesi 
amacıyla koyun ayak yıkama ünitesi dağıtmıştık. Bu-
nun yanında yaylalarda enerji sıkıntısı yaşayan ko-
yun yetiştiricilerimizin enerji ihtiyacının karşılanması 
amacıyla güneş enerji panelleri dağıtımı gerçekleştir-
miştik. Böylece yetiştiricilerimizin önemli bir sorunu-

nu da gidermiş olduk” dedi.
Mobil koyun yıkama banyosu hakkında bilgiler 

veren İl Müdürümüz; “180 küçükbaş hayvanı olan 
yetiştiricimiz daha önceden sürüsünün parazit ilaç-
lamasını kendi imkânları ile 4 saat gibi bir sürede ya-
pabilirken dağıtılan mobil koyun banyosu ile birlikte 
yine aynı sürüyü 6 dakika gibi çok kısa bir sürede ilaç-
layabilmektedir. Zamandan, ilaçtan ve sudan tasar-
ruf sağlayan ve üreticilerimizde büyük memnuniyet 
uyandıran bu mobil cihazların İlimize ve küçükbaş 
hayvan yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Projemize destek veren DOKAP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı Hakan Gültekin ve ekibine ayrıca teşek-
kür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve İl Mü-
dürlüğümüz tarafından yerelde uygulanan projeler 
neticesinde geçtiğimiz yıllarda 110 bin civarında olan 
küçükbaş hayvan sayısının 190 bin civarına ulaştı-
ğını belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, Ordu’da 
hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla projeler uygu-
lamaya devam edeceklerini belirterek sözlerine son 
vermiştir.  

MOBİL KOYUN YIKAMA BANYOLARI YETİŞTİRİCİLERİMİZİN 
HİZMETİNDE
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1’den devam

BAKANIMIZ PROF.DR.VAHİT KİRİŞÇİ

Bakan Kirişci, birçok alanda verilen des-
teklerden bahsederek şöyle konuştu:

“Arazi toplulaştırmasından sulanabilir 
alanlara, tarımsal mekanizasyondan üreti-
len ürünlerin katma değerli hale getirilme-
sine, kırsal turizmden tarımla ilgili bütün 
faaliyetlere sürekli destek verdik. 2002’de 
verilen destek miktarı 1,8 milyar lira, bu yılın 
sonu itibarıyla 39,2 milyar lira. Bu yıl, Toprak 
Mahsulleri Ofisimiz yaklaşık 50 milyar lira-
lık alım yaptı. Buğdayından arpasına, mer-
cimeğinden nohuduna, Karadeniz bölgesi 
için fındığı, Ege bölgesi için üzümü alıp üre-
ticilerimize bu konularda yardımcı olma-
nın gayreti içerisinde olduk. Gayri safi milli 
hâsıla içerisinde tarımsal hasılamız önemli 
bir tırmanış gösterdi. Şu anda Avrupa’da bi-
rinci, dünyada da 4’üncü sıradayız. Bu yönü 
itibarıyla da tarım, bu ülkede asla ihmal 
edilmedi, bundan sonra da edilmeyecektir.”

Tarım kanunu ve Tarım Sigortaları 
Havuzu’nun (TARSİM) hayata geçirildiğini 
aktaran Kirişci, “Bu ülkede TARSİM’i, tarım 
sigortacılığını biz gerçekleştirdik. Bu ülkede, 
tıpkı Adana’da olduğu gibi tarım vardı ama 

kanunu yoktu. Kanun yapmak para pul iste-
yen bir iş değil, ama vizyon işidir. O vizyonu 
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın riyasetinde or-
taya koyduk ve 2006 yılında bu ülke tarım 
kanununa kavuştu.” diye konuştu.

Kentten kırsala dönüş için yaptıkları çalış-
malara değinen Kirişci, şu anda yüzde 75’e 
varan sübvansiyonlarla verdikleri tohumluk 
desteğiyle ekilmeyen alanların ekimini teş-
vik ettiklerini söyledi.

Türkiye’de tedarik sıkıntısının bulunma-
dığına işaret eden Kirişci, “Bugün, Türkiye’de 
pandemiye, küresel ısınmaya, Rusya-Uk-
rayna Savaşı’na rağmen tek bir ürünün rafta 
yokluğu hissedilmiyorsa bunu bu ülkenin 
üreticisine, onlara bu çalışma imkânını su-
nan hükümete borçluyuz. “ ifadelerini kul-
landı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkla-
rı “Köy Yaşam Merkezleri Projesi İşbirliği 
Protokolü”ne değinen Kirişci, 2023 ile baş-
layan Türkiye yüzyılında tarımı, gıdayı, suyu 
ve gençleri merkeze aldıklarını belirtti.”

“KENT TARIM UYGULAMALARINI 

YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

İstanbul’a 76 ilden yaş meyve ve seb-
ze geldiğini, Türkiye’de üretilen yaş meyve 
sebzenin yüzde 25’inin İstanbul’da tüketil-
diğini aktaran Kirişci, Kent Tarımı uygula-
malarını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Bakan Kirişci, tahıl koridoruna değinerek 
şunları kaydetti:

“Ayın 31’i itibarıyla 421 gemi koridordan 
geçti. Toplam taşıdıkları yük miktarı 9,7 
milyon ton. Yüzde 61’ini Avrupalılar, yüzde 
20’sini Asyalılar, yüzde 12-13’ünü Afrikalı-
lar aldı. En geri kalmış ülkeler, yüzde 6’sını 
ancak alabiliyor. Şimdi bir de bir saldırı-
yı gerekçe gösterip Rusya’nın ‘Ben bu işte 
yokum.’ demesiyle beraber yeniden bir şok 
geçirdik ama ben eminim Sayın Cumhur-
başkanı’mızın moderatörlüğünde inşallah 
bu engel de aşılmış olacak.”

Bakan Kirişci, sözlerini tarımı, çiftçiyi 
önemsemeye, destek vermeye devam ede-
ceklerini belirterek bitirdi.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

“GAYRİ SAFİ MİLLİ HÂSILA İÇERİSİNDE TARIMSAL 
HASILAMIZ ÖNEMLİ BİR TIRMANIŞ GÖSTERDİ”

FINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE CEP TERAS UYGULAMA 
PROJESİ MALZEME DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Ge-
nel Müdürlüğü’nün desteğiyle ilimizde hayata ge-
çirilen “Fındık Yetiştiriciliğinde Cep Teras Uygulama 
Projesi” kapsamında projeden yararlanmaya hak 
kazanan üreticilerimize kullanacakları malzemelerin 
dağıtımı yapıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü-
müz Kemal YILMAZ; “Bakanlığımız tarafından ülkemiz 
genelinde tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasını 
sağlamak amacıyla “Tarım Arazilerinin Kullanımının 
Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)” uygulanmaktadır. 
Bu proje kapsamında da ilimizde ana ürünümüz fın-
dıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla ilk defa 2021 
yılında “Fındık Yetiştiriciliğinde Cep Teras Uygulama 
Projesi”ni hayata geçirmiştik. Bu proje kapsamında 
tesis ettiğimiz örnek fındık bahçelerinde ciddi verim 
artışları sağladık” dedi.

Projenin 2022 yılında da uygulanmaya devam et-
tiğini belirten İl Müdürümüz; “”Fındık Yetiştiriciliğinde 
Cep Teras Uygulama Projesi”ni üreticilerimizin yoğun 
talebi üzerine 2022 yılında da uygulamaya devam 
ediyoruz. Bu kapsamda projeden yararlanmaya hak 
kazanan üreticilerimize malzeme dağıtımını gerçek-

leştirdik” ifadelerini kullandı.
Proje hakkında bilgiler veren İl Müdürümüz; “Bilin-

diği üzere eğimin fazla olduğu alanlarda gübreleme, 
ilaçlama, sürgün temizleme gibi faaliyetler güçlükle 
yapılmakta, yüzey akışı nedeniyle özellikle gübrele-
meden beklenen yarar tam olarak sağlanamamak-
tadır. Erozyon ve heyelan gibi etmenlerle de toprak 
kayıpları yaşanmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar gide-
rildiğinde veya en aza indirildiğinde verim ve kalitede 
meydana gelecek artışın üreticilerimize gösterilme-
si ve örnek olması amacıyla “Fındık Yetiştiriciliğinde 
Cep Teras Uygulama Projesi” hayata geçirilmiştir. 
Eğimli alanlarda her fındık ocağının alt kısmına ya-
rımay şeklinde yapılacak teraslar ocağın bulunduğu 
alana düz bir zemin kazandıracaktır. Bunun sonucun-
da fındık bahçelerimizde dip sürgünü alınması, bahçe 
altı temizliği, budama gibi yoğun beden gücü iste-
yen işler kolaylaşacak, yağmur suları ocak diplerinde 
daha fazla tutulacak, uygulanan gübreler akıp gitme-
yecek, daha fazla toprakla buluşan fındık kökleri daha 
iyi gelişim gösterecektir. Bunun sonucunda fındık 
bahçelerinde verim ve kalite artacak, üretici gelirleri 
yükselecektir” diyerek sözlerini noktaladı.
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Ekmek için Malzemeler:2 + ¼ su bardağı ılık 
su,20 gr. yaş maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bar-
dağı zeytinyağı, 6,5 su bardağı un, 1 yemek kaşığı 
tuz 

Domates Sos için Malzemeler:2 yemek kaşığı 
zeytinyağı, 1 su bardağı domates püresi – 2 adet 
domates, 2 diş sarımsak,5 – 6 yaprak taze fesleğen, 
Tuz, Karabiber

Üzeri için Malzemeler:Çeri domates,1 adet 
kırmızı soğan,Dilimlenmiş siyah zeytin,Mantar, 
Haşlanmış mısır,Taze biberiye,Zeytinyağı,Kalın de-
niz tuzu,Rendelenmiş mozarella peyniri

Yapılışı: Bir karıştırma kabının içerisine su, yaş 
maya ve toz şekeri ekleyip maya eriyene kadar ka-
rıştırıp 5 dakika bekletin. Beklettiğiniz mayanın içe-
risine zeytinyağını ekleyin ve karıştırın.

Başka bir karıştırma kabının içerisine unu alın, 
ortasını açın ve mayalı karışımı ortasına dökün.
Bir çatal yardımıyla hafif karıştırmaya başlayın. 
Kenarlarından tuz ekleyip yoğurmaya başlayın.

Hamurunuzu tezgaha alın ve yoğurmaya devam 
edin.Hamurunuz hazır olunca karıştırma kabınızın 
tabanına zeytinyağı koyun ve hamurunuzu içeri-
sine koyun.Kabınızın ağzını hiç hava almayacak 
şekilde bir streç filmle kapatıp 1 saat mayalandırın. 
Domates sos için;Sos tencerenize zeytinyağı ilave 
edip ısıtın.Isınan yağınızın içerisine ince dilimledi-
ğiniz sarımsağı ekleyip karıştırın.Domates püresini 
ilave edin ve hafif kaynatmaya başlayın.Kaynayan 
domates püresinin üzerine taze fesleğen, tuz ve 
karabiberi ilave edip karıştırın.Sosunuzu kısık ateşe 
alın ve kaynamaya bırakın. 

Birleştirmek için;Hamurunuz mayalanınca 
hamurunuzu tezgahınıza alın ve hafif yoğurun.Fı-
rın tepsinizin boyutuna göre hamurunuzu elinizle 
açın.Ardından fırın tepsisine alın ve elinizle şekil 
verin.Hamurunuzun üzerine pişirdiğiniz domates 
sosunu sürün.Biraz rendelenmiş peynir serpiştirin.
Ardından hamurunuzun üzerine ikiye kesilmiş çeri 
domates, piyazlık doğranmış kırmızı soğan, dilim-
lenmiş zeytin, dilimlenmiş mantar, haşlanmış tane 
mısır, sapından ayırdığınız biberiyeyi yerleştirin.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Yutularak tüketilen sarımsak vücuda enerji verir. Bedenin 
dinç ve sağlıklı kalmasına yardım eder. Bu nedenle halsizlik ve 
kronik yorgunluğa karşı çok iyi gelir.

Afrodizyak etkisi vardır. Sarımsağın yutularak tüketilmesi 
cinsel performansı artırır.

Sarımsak yutmak saçlarda oluşan dökülmeyi azaltır. Sağlıklı 
ve parlak görünümlü saçlar için etkilidir.

Zehirlenmelere karşı sarımsak yutmanın yararlı olduğu 
hakkında görüşler vardır.

Kireçlenmeye karşı iyi gelir.

Sarımsak yutma, vücutta oluşan iltihaplı hastalıklara karşı 
antibiyotik etkisi yapar.

Kolesterolü düşürür ve idrar söktürücü özelliği ile yüksek 
tansiyona iyi gelir.

Hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar 
ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eder.

Sarımsağın yutularak tüketilmesi kanın kolayca sulanmasını 
sağlar.

Bir bilim 
adamı pirelerle 
deney yapıyor. 
Pireye “Sıçra” 
diyor. Pire sıçrı-
yor Pirenin ka-
natlarını 

koparıyor ve “Sıçra” diyor, pire yine sıçrıyor!.. 
Raporunu şöyle yazıyor; “Pire kanatlarını 

kopmuş olarak zıpladı.”

Ayaklarını koparıyor ve “Sıçra” diyor, pire zıp-
layamayınca 2. raporu şöyle yazıyor; “Pirenin 
ayakları kopunca kulakları duymuyor.”

Küçük Ahmet, bakkala öfkeyle sordu:

- Neden hep küçük yumurta veriyorsun?

- Taşıması , kolay olur da ondan.

Ahmet eksik para verip yumurtaları alıp gi-

derken bakkal seslendi:

- Ama sen eksik para verdin.

Küçük çocuk arkasına dönüp gülerek: “ Para 
daha çabuk sayılır da...

FOCCACİA PİZZA VİŞNE REÇELLİ MUFLİN

& Bitkiler

Sağlık

SARIMSAK

biraz da 

gülelim...

4 Foccacia 
Pizza

4 Vişne Reçelli 
Muflin

- PİRE -

- ÇABUK SAYILIR -

-BALTAYI BİLEMEK-

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci 
adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye 
başlıyormuş, bir ağaç devrilirken hemen diğerine 
geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor ne öğle 
yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları 
da arkadaşından bir kaç saat sonra ağaç kesmeyi 
bırakıyormuş.

İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava 
kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta 
boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar 
ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar.

Sonuç:  İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. 
Birinci adam öfkelenmiş: “Bu nasıl olabilir? Ben 
daha çok çalıştım. Senden daha erken işe başladım, 
senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç 
kestin. Bu işin sırrı ne?”

İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş: “

Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken, 
ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin 
baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir.

“Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. 
Kendimize zaman ayırıp, yaşamımızı objektif bir 
bakışla gözden geçirmektir. Zayıf bulduğumuz 
yanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Bu, 
zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi 
için olmazsa olmaz bir koşuldur. Delhi’deki ünlü 
tapınakta Sokrat’ın şu sözü yer alır: “İnsan Kendini 
Tanı.” Kendini tanımak, şu anda olduğumuz noktayla 
olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur. Kendini 
tanımak, kendimizi nasıl gördüğümüz ile başkalarının 
bizi nasıl gördüğü arasında fark olmaması anlamına 
gelir. Bireysel ve iş yaşamımızda başarılı, mutlu ve 
doyumlu olmak istiyorsak, baltamızı bilemek için 
kendimize zaman ayırmalıyız.

Malzemesi:  2 adet yumurta,1 su bardağı toz şeker,¾ 

su bardağı ayçiçek yağı,½ su bardağı süt,3 su bardağı un,1 

paket vanilya,1 paket kabartma tozu,1 avuç kuru üzüm,1 

avuç damla çikolata,1 avuç pirinç ceviz,2 yemek kaşığı yer 

fıstığı ezmesi,Vişne reçeli

Yapılışı: Bir karıştırma kabının içerisine yumurta ve toz 

şekeri ilave edip bir mikser yardımıyla çırpın. Üzerine ayçi-

çek yağı ve sütü ilave edip çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek içerisine ekle-

yin. Bir spatula yardımıyla karıştırın.

Kuru üzüm, damla çikolata ve pirinç cevizi ilave edip 

karıştırın. Dikdörtgen borcamın içerisine hazırladığınız 

karışımı bir dondurma kaşığıyla sıra sıra koyun. Bir sıkma 

torbasının içerisine 12 mm’lik sıkma ucu alın ve yer fıstığı 

ezmesini içerisine alın. Muffinlerin içerisine fıstık ezmesi 

sıkın. Üzerlerine vişne reçeli koyun ve 180 derecede ön-

ceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.
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İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; fındık üreticilerimize toprak tahlili yaptır-
maları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; Ana ürünümüz fın-
dıkta hasat ve harman işlemlerinin büyük oranda tamamlandığını belirte-
rek, üreticilerimizin yeni üretim sezonunun hazırlıklarına zaman kaybet-
meden ilk olarak toprak tahlili yaptırarak başlamaları gerektiğini ifade etti.

Fındıkta arzu ettiğimiz verim ve kaliteye ulaşabilmek için toprak tahli-
linin çok önemli olduğunun altını çizen İl Müdürümüz; “Bitkisel üretimde 
karlı bir üretim yapabilmenin ilk şartlarından bir tanesi bitkiye gerekli be-
sin maddelerini doğru zamanda ve doğru şekilde vermektir. Bunun içinde 
öncelikle bitkinin yetiştiği toprağın özelliklerini bilmemiz ve toprağı tanı-
mamız gerekmektedir. Toprağın özelliklerini bilmemiz için ise toprak ana-
lizi yaptırmak gerekmektedir.” dedi.

“Toprak tahlili, birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınması için gerek-
lidir” diyerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “Toprak analizi, toprak-
ta bulunan faydalı bitki besin elementi düzeylerini ve o toprakta yetiştirile-
cek bitkilerin ihtiyacı olan gübrenin miktar ve cinsini belirlememizi sağlar. 
Toprak analiz sonucu, 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 kullanılabilmekte-
dir. Bunun sonucunda da hem paramız boşa gitmiş olur hem de toprağın 

yapısını bozarak çevreyi kirletmiş oluruz. Dolayısıyla üreticilerimizin karlı 
bir üretim yapabilmeleri için analiz sonuçlarına göre gübreleme yapmaları 
gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Toprak numunesinin alınma yöntemi hakkında bilgiler veren İl Müdü-
rümüz; “Toprak numunesi arazinin tamamını temsil edecek şekilde arazi-
nin durumuna göre en az 5-6 farklı noktadan ve dal iz düşümünden alın-
malıdır. Numune alınacak yerin üst yüzeyi yani çimen tabakası otlardan 
temizlenmelidir. Temizlenen bu alanda 25 cm derinliğinde V şeklinde bir 
çukur açılır ve bu çukurun kenarından helva keser gibi 3-4 cm kalınlığın-
da bir dilim kesilerek alınır. Alınan bu topraklar taş, odun, yaprak vs. gibi 
yabancı maddelerden temizlenir. Daha sonra bu topraklar temiz bir yüze-
yin üstünde karıştırılır. Hazırlanan bu topraktan 1 kg kadarı alınarak labo-
ratuvara götürülür. Eğer bu topraklar nemli ise gölge bir yerde bir müd-
det kurutulur. Bunların yanında çamurlu yerlerden, su birikintisi, çukur ve 
tümsek yerlerden, çit ve yol kenarlarından, gübre yığını olarak kullanılan 
yerlerden toprak numunesi alınmamalıdır. Ayrıca, arazinin toprak yapısı 
farklılıklar gösteriyorsa her farklı yapıdaki kesimden ayrı numune alınarak 
ayrı tahlil yaptırılmalıdır. İlimizde Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde 
Ziraat Odaları bünyesinde yetkilendirilmiş Bitki ve Toprak Analiz Labora-
tuvarları bulunmaktadır. Üreticilerimiz aldıkları toprak numunelerini bu la-
boratuvarlarda analiz ettirebilirler” diyerek sözlerini noktaladı.
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Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Denizbank işbirliğiyle her yıl 
toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın ge-
liştirilmesini sağlamak amacıyla “Tarım Orman ve İnsan” konulu fotoğraf 
yarışması düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2021 yılında 12. si düzenle-
nen “Tarım Orman ve İnsan” konulu fotoğraf yarışması sonucunda sergi-
lenmeye değer bulunan eserlerin sergi açılışı Ordu-Giresun Hava Limanı 
sergi alanında gerçekleştirildi. Açılışa Vali Yardımcımız Levent YETGİN, İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ, Havalimanı Müdürü Zeki ŞENSOY ve vatan-
daşlarımız katıldı.

2009 yılından itibaren düzenlenen ve kamuoyunda yoğun ilgi gören 
“Tarım Orman ve İnsan” konulu fotoğraf yarışması 2021 yılında “Genel”, 
“Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları”, “DenizBank Ça-
lışanları” ve bu yılki ana teması “Çiftçi Varsa Hayat Var”  olan tema olmak 
üzere 6 farklı kategoride gerçekleştirildi.       

12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasına 6 kategoride toplam 
606 katılımcı 3997 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 19 eserin ödül al-
ması uygun görülürken, 83 eser de sergileme ve albüm çalışması için be-
lirlendi. Ayrıca ödül alan eserlerden bir tanesi Tarım ve Orman Bakanımız 
tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Ödülüne layık görüldü.    

12. “TARIM VE İNSAN” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ESERLERİ 12. “TARIM VE İNSAN” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ESERLERİ 
İLİMİZDE SERGİLENDİİLİMİZDE SERGİLENDİ


