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BAKANIMIZ 
PROF. DR. VAHİT KİRİŞÇİ:

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit 

Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün-

de yapılan Su Yönetimi Koordinasyon Ku-

rulunun 8’inci ve Havza Yönetimi Merkez 

Kurulunun 5’inci Toplantısı’na katıldı.

Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşma-

da, su yönetimi konusunda karar alma 

mekanizmalarının, tüm paydaşların yer 

aldığı kurullar eliyle yürütülmesini önem-

sediklerini söyledi.

“SU KAYNAKLARININ 

BÜTÜNCÜL HAVZA 

YÖNETİMİYLE KORUNMASINI 

HEDEFLİYORUZ”
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UZMAN ELLER PROJESİUZMAN ELLER PROJESİ
 2020 yılında Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerin-

de pilot olarak uygulanan Kırsal Kalkınmada Uzman El-
ler Projesi kapsamında  elde edilen yüksek başarı oranı 
ve memnuniyet neticesi, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller 
Projesi 81 İlde uygulanmaya başlanmış ve bu kapsam-
da İlimizde dört adet girişimci projeden faydalanmıştır.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesinin Destek-
lenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/61) kapsa-
mında ilimizde 2022 yılında arı yetiştiriciliği ve bal 
üretimi, arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri 
üretimi, koyun yetiştiriciliği ve süt sığırcılığı konularında 
4 adet girişimciye 470.641,40 TL proje tutarı, karşılığın-

da 392.779,00 TL hibe desteği sağlanmıştır.

2022-2024 yılları arasında 81 ilimizde, kırsal alanda 
yaşayan/yaşamayı taahhüt eden meslek yüksekokulları 
dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda 
ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezunların 
mahallinde uygulayacakları projelere hibe desteği veril-
meye devam edilecektir.

2023 yılı başvurularına ait bilgilendirmeleri Bakanlı-
ğımızın https://www.tarimorman.gov.tr  ve İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüzün https://ordu.tarimorman.gov.
tr/ resmi web sayfalarından takip edebilirsiniz.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi 
(TAKEP) kapsamında 20 bin kg buğday, 15 bin kg tritikale ve 
mera alanlarında otlatma baskısının azaltılması amacıyla 6 
bin kg macar fiği tohumu dağıtımı yapılmıştır.

Mesudiye ilçemizde düzenlenen tohum dağıtım prog-
ramına İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ, Mesudi-
ye İlçe Müdürü Davut UZUNER ve üreticilerimiz katılmıştır.

 Programda bir açıklama yapan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; Fındık, kivi ve bal diyarı olarak bilinen ilimizde ürün 
çeşitliliğini artırmak ve atıl tarım arazilerini üretime kazan-
dırmak amacıyla Bakanlığımız, DOKAP ve Ordu Büyükşehir 
Belediyesi işbirliği ile yapmış olduğumuz projelerle bugü-
ne kadar ilimizde 18 bin dekar atıl tarım arazisini üretime 

kazandırdık. Daha önceki programlarda Mesudiye’de tarım 
yapılabilecek alanlarda ekilmemiş bir karış yer bırakmaya-
cağımızı belirtmiştik. Bugün yine Bakanlığımız destekleri 
ile uygulamış olduğumuz Tarım Arazilerinin Kullanımı-
nın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında 20 bin 
kg buğday, 15 bin kg tritikale ve mera alanlarında otlatma 
baskısının azaltılması amacıyla 6 bin kg macar fiği tohu-
munun dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Dağıtımı yapılan bu 
tohumlar sayesinde üreticilerimizin güzlük ekim yapması 
ile birlikte yaklaşık 2500 dekar daha atıl araziyi tarıma ka-
zandırmış olacağız.  Bu sayede toplam da 20 bin dekarın 
üzerinde bir alanı üretime kazandırmış oluyoruz. Tabi bu-
rada üreticilerin bu projelere ilgi göstermesi, mevcut arazi-
lerinde dağıtmış olduğumuz tohumlukları ekiyor olması ve 
uygulamış olduğumuz projelere sahip çıkması son derece 
önemli. Eğer bir projeyi sahiplenen olmazsa siz ne dağıtır-
sanız dağıtın sonuç alamazsınız diyerek sözlerine devam 
eden İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; Bizler üreticilerimizden 
aldığımız güç ve projelerimize gösterilen ilgi ile beraber İli-
mizde ekilmedik bir karış boş alan bırakmamaya kararlıyız. 
Bundan sonraki süreçte de ekilip dikilmeye uygun olan her 
alanı ekip dikmek suretiyle ilimiz ekonomisine dolayısıyla 
ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Dağıtılan to-
humlar kullanılarak uygulanacak projelerin üreticilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum “ diyerek sözlerine son verdi.

Program proje kapsamında alınan tohumlukların dağı-
tımı ile son buldu.

İlimizde son 3 yılda yapılan çalışmalar ve uygulanan 
projeler neticesinde Aronya üretimi 60 dekarın üzerine çık-
tı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Ke-
mal YILMAZ; “İlimizde ürün çeşitliliğini artırmak ve üretici-
lerimizin gelirlerini yükseltmek amacıyla önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz.  Bu çalışmalardan bir tanesi de ilimizde 
Aronya üretimini artırmak amacıyla yaptığımız çalışmalar-
dır” dedi.

Son 3 yılda yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde 60 
dekarın üzerinde Aronya bahçesinin tesis edildiğini vurgu-
layan İl Müdürümüz; “İlimizde Aronya üretimini artırmak 
amacıyla Bakanlığımız ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı destekleriyle birçok proje hayata geçirdik. Bu 
projeler neticesinde 34 dekarı 2022 yılında olmak üzere son 
3 yılda 60 dekarın üzerinde yeni Aronya bahçeleri kurduk. 
Bu alanda uyguladığımız projelerimiz üreticilerimiz tarafın-
dan yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki yıllarda da bu tür proje-
lerin uygulanmasına devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ordu’nun iklim ve toprak özellikleri bakımından Aron-
ya yetiştiriciliğinde avantajlı olduğunun altını çizen İl Mü-
dürümüz; “Aronya, zengin antioksidan içeriğine sahip ve 
adaptasyon kabiliyeti yüksek olan tıbbi aromatik bir bit-
kidir. İlimiz, iklim ve toprak özellikleri bakımından Aronya 
yetiştiriciliğinde avantajlı konumdadır. İlimizde tesis edilen 
Aronya bahçelerinde teknik ekiplerimiz tarafından yapılan 
incelemelerde Aronya fidanlarının adaptasyonunun ve ge-
lişmelerinin son derece iyi olduğu gözlemlenmiştir” diye-
rek sözlerini noktaladı.

ATIL TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILMAYA ATIL TARIM ARAZİLERİ ÜRETİME KAZANDIRILMAYA 
DEVAM EDİYORDEVAM EDİYOR

ORDU İLİNDE ARONYA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAYGINLAŞIYORORDU İLİNDE ARONYA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAYGINLAŞIYOR
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20/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlü-

ğe konulan 2022 Yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin ka-

rar gereği, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek olan ürün des-

teklemeleriyle ilgili usul ve esasları düzenleyen 2022/42 No’ lu Tebliğ 

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Bu tebliğde belirtilen esaslara göre ürün desteklemesi kapsamın-

daki türler; alabalık,sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, 

mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, 

mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, 

tilapya, karides, kerevit, sülük, karadeniz alası ve kırmızı benekli alaba-

lıklar)’ dir.

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiri-

cilik yapan üreticiler desteklemeden faydalanacaktır.

İşletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplama-

sında; Desteklenecek ürün miktarı, 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararın-

da belirtilen 350.000 kg/yıl ile sınırlıdır. Su ürünleri yetiştiricilerine 2022 

yılında proje kapasitesi 50 ton/yıl üstünde alabalık 1,00 TL/kg,  proje 

kapasitesi 50 ton/yıl ve altında alabalık 1,5 TL/kg,  Kilogram üstü alabalık 

üretimi 1,5 TL/kg, yeni türler için 3 TL/kg, Midye 0,50 TL/kg, Kapalı sis-

tem üretim 2,00 TL/kg olarak destekleme miktarı belirlenmiştir.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin, en geç 

23/12/2022 tarihine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe mü-

dürlüğüne müracaat ederek 2022/42 No’ lu Tebliğ kapsamında istenen 

belgeleri teslim etmesi gerekmektedir. Ancak Aralık ayına ait ürün satış 

belgeleri veya hasat tespit tutanaklarının en geç 06/01/2023 tarihine 

kadar teslim edilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle üreticile-

rimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir

2022 YILI SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME 

TEBLİĞİ YAYIMLANDI

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 kozalakları 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: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara kaliteli kaba yeme ilaveten günde 

0,5-1 kg kadar kesif yem verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde hayvanlar kapıdan giriş 

ve çıkışlarda sıkıştırılmamalıdır. Bu dönemde ağıl temizliğine ve havalandırmaya özen 

gösterilir. 

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

KASIM - ARALIK

OCAK - ŞUBAT

FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre hayvan gübresi, fosforlu ve potasyumlu 

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

yanmış hayvan gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozalakları 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 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: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara kaliteli kaba yeme ilaveten günde 

0,5-1 kg kadar kesif yem verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde hayvanlar kapıdan giriş 

ve çıkışlarda sıkıştırılmamalıdır. Bu dönemde ağıl temizliğine ve havalandırmaya özen 

gösterilir. 
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Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tarıma dayalı ekonomik 
yatırımların ve kırsal altyapı yatırımlarının desteklenmesine yönelik % 
50 hibe desteğine başvurular 9 Aralık 2022 tarihinde başladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YIL-
MAZ; “Bakanlığımız tarafından kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltil-
mesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağ-
lanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, gıda 
güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynakla-
rının oluşturulması ve tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni tekno-
lojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 
tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırım-
larının desteklenmesine yönelik % 50 hibe desteği verilmektedir” dedi.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı ya-
tırımlarının desteklenmesine dair 2020/24 ve 2020/25 nolu Tebliğler 
kapsamında hazırlanan uygulama esaslarının yayımlanarak yürürlüğe 
girdiğini belirten İl Müdürümüz; “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar 
kapsamında; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulma-
sı, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,  Proje Kapsa-
mında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri, Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları, Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre 
İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması Yatırımları ile Tarımsal Üre-
time Yönelik Sabit Yatırımlar olan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık 
Yatırımları, Kanatlı Yetiştiriciliği, Sera Yatırımları, Kültür Mantarı Yetişti-
riciliği, Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları ve Kanatlı Kesimha-
nesi Yatırımları hibe desteği kapsamında yer almaktadır.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında ise; Aile İşletmeci-
liği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Meyve-
Sebze  İşleme, Süt işleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Ahır ve ağıl yapımı, 
Kültür mantarı, Örtü Altı Tarım gibi), Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik 
Yatırımlar, Bilişim Sistemleri ve Eğitimi ile El Sanatları ve Katma De-
ğerli Ürünler, İpek Böceği ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Tarımsal Amaçlı 
Kooperatif ve Birlikler İçin Makine Parkları ile Tıbbı ve Aromatik Bitki 
Yetiştiriciliği desteklenecek” ifadelerini kullandı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, Bu dönemde daha önceki yıllarda 
desteklenen ve üreticilerimiz için oldukça önemli olan Motorlu tırpan, 
Pulverizatör, Çapa makinası, Fındık budama ekipmanları, Fındık ku-
rutma makinesi, sağım sistemi ekipmanları ve arıcılık ekipmanları gibi 
makine ekipmanlara da hibe desteği verileceğini vurgulayarak, üretici-
lerimizin ihtiyaç duyduğu makine ekipman alımı desteğinden faydala-
nılmasının bir fırsat olduğunu belirtti.

Yatırımlar için hibeye esas proje tutarının % 50’sine hibe desteği 
sağlanacağını vurgulayan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Tarıma da-
yalı yatırımlarda hibeye esas yatırım tutarı üst limitinin yeni tesisler 
için 7.000.000 TL., tamamlama yatırımları için 5.000.000 TL, kapasi-

te artırımı ve teknoloji yenileme için ise 4.000.000 TL., yatırımların alt 
limitinin ise 1.000.001 TL. olacağını; kırsal ekonomik altyapı yatımla-
rından makine ekipman alımları için 5.000 TL-500.000 TL., aile işlet-
meciliğinin geliştirilmesi ve diğer konularda ise bütçe sınırının 50.000 
TL.-1.000.000 TL. arasında olacağını belirtti.          

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 
bugüne kadar ilimizde 98 projenin faydalandırıldığını belirten İl Müdü-
rümüz; “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsa-
mında bu güne kadar ilimizde 98 yatırımcıya 29.962.000,00 TL. hibe 
desteği verilmiş olup, bu kapsamda 1215 kişiye istihdam imkanı sağ-
lanmıştır. Makine ekipman alarak hibe desteğinden yararlanan üretici 
sayısı ise 20.700’e, sağlanan hibe desteği tutarı ise 36.800.000 TL’ye 
ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Hibe desteği başvurularının 9 Aralık 2022 tarihinde başladığını söy-
leyen İl Müdürümüz; “Makine ekipman alımlarını da içeren kırsal eko-
nomik altyapı yatırımlarına başvurular 20 Ocak 2023 tarihinde; tarıma 
dayalı ekonomik yatırımlara yönelik başvurular ise 10 Şubat 2023 ta-
rihinde sona erecek. Başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 
belirtilen tarihlere kadar Tebliğ ve Bakanlığımızca yayımlanan uygula-
ma esaslarına göre veri giriş sistemi üzerinden (www.tarimorman.gov.
tr) başvurularını yapmaları gerekmektedir” diyerek sözlerini sonlandır-
dı.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ 
DESTEKLENMESİNE YÖNELİK HİBE BAŞVURULARI DESTEKLENMESİNE YÖNELİK HİBE BAŞVURULARI 

BAŞLADIBAŞLADI
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Funda UĞURLU

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi

DENİZ ÜRÜNLERİNİN TOPLUM 
SAĞLIĞINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Yapılan araştırmalar, insanoğlunun 
karşılaştıkları birçok hastalığının 
kökeninin yanlış beslenme alışkanlıkları 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Günümüzde insanoğlunun değişen 
beslenme alışkanlıkları, yüksek 
kalorili yiyecek tüketimi, tüketilen 
besin maddelerinin yağ asitlerinden 
yoksunluğu ve düzensiz beslenme 
alışkanlıklarının toplumumuzda 
obeziteyi yaygınlaştırmıştır. Obezite 
koroner kalp hastalıkları, diyabet, bazı 
kanser türleri gibi kronik hastalıkların 
baş tetikleyicisidir. Deniz ürünleri protein 
oranı yüksek, amino asit bakımından 
zengin, içerisinde birçok vitamin ve 
doymamış yağ asitlerini barındıran 
değerli besin kaynaklarıdır.  Deniz 
ürünleri besleyici özelliklerinin yanı 
sıra birçok hastalığın tedavisinde etkili 
bir kaynak olarak kullanılmaktadır. 
Günümüzde gelişmiş ülke insanları 
tükettikleri besin maddelerine dikkat 
etmekte ve beslenme alışkanlıklarında 
sağlık açısından uygun gıda maddelerine 
yönelmektedir. Bu gıda maddeleri 
içerisinde ilk tercih doymamış yağ asitleri 
bakımında zengin bir içeriğe sahip olan 
balık ve diğer deniz ürünleridir. Deniz 
ürünleri dünya nüfusunun üçte birinin 
protein ihtiyacının yaklaşık %20’sini 
karşılamaktadır. Deniz ürünleri birçok 
kara kökenli hayvanlarda bulunmayan 
faydalı bileşene sahiptir. Bu bileşenler 
kalp ve damar hastalıkları başta olmak 
üzere birçok kronik hastalıkların 
önlenmesine yardımcı olur. 

Modern tıpta beslenme ile depresyon 
tedavisinde de deniz ürünleri diyet 
menülerinde kullanılarak tedaviye destek 
sağlayabilmektedir. Bilimsel çalışmalar, 
bireylerin vücutlarındaki Omega-3 
seviyesinin düşmesinin depresyon, 
şizofren gibi sağlık sorunlarına yol 
açabileceğini ortaya çıkarmıştır. 
Japonya’da yapılan bir araştırmada 
günlük balık tüketimi kişi başına 100 
gram olduğu için toplumda depresyona 
yakalanma oranının binde 12 gibi çok 

düşük bir seviyede olduğu yönündedir. 
Balığın bireylerde, zihinsel gelişimi 
arttırdığı birçok akademik çalışma ile 
desteklenmiştir.

Kalp ve damar hastalıkları kaynaklı can 
kayıplarında en büyük sebep düzensiz 
ve uygunsuz beslenme sonucu vücudun 
barındırdığı trombositlerin etkisinin 
azalması ve tüketilen sağlıksız maddeler 
sonucu damar yollarının tıkanarak 
kalp ritminin bozulmasıdır. Amerika’da 
yapılan bir araştırmada balığa dayalı 
beslenme alışkanlığı olan bireylerde kalp 
rahatsızlıklarından dolayı ölüm riskinin 
%95 oranında azaldığı ortaya konmuştur.

Bireyler ana rahmine düştüğü andan 
itibaren deniz ürünlerinde yüksek 
oranda bulunan omega-3 yağ asitlerine 
ihtiyaç duyar ve hayatın her evresinde 
bu ihtiyaç giderek artar. Bunun için 
deniz ürünleri gelişim evresinde olan 
çocukların ya da bağışıklıkları genç 
bireylere göre daha zayıf olan yaşlıların 
değil her yaş grubundaki insanın, 
özellikle de anne adaylarının sık olarak 
tüketmesi gereken bir besin kaynağıdır. 
Deniz ürünleri toplum sağlığı için önemli 
yeri olan ve birçok fonksiyonel gıda 
içeren ürünlerdir. Besleyici etkisinin 
yanı sıra içerdiği zengin bileşenlerden 
dolayı sağlığı koruyucu ve hastalık riskini 
azaltıcı ektiye sahip oldukları klinik olarak 
kanıtlanmıştır.

Eski çağlardan bu yana en kolay 
avlanan ve bu yüzden en çok tüketilen 
besin maddesi olan deniz ürünlerinin 
yararlarının bilinmesine rağmen 
toplumumuzda hala istenilen düzeyde 
tüketilememektedir. Sağlıklı bir hayat 
sürebilmek için zengin deniz canlıları 
çeşitliliğine sahip olan ülkemizde 
toplumun balık ve deniz ürünleri 
tüketimini artırması şarttır. Bu nedenle 
evlerimizde haftada en az 2 kere balık 
ya da deniz ürünleri tüketmeli ve sağlıklı 
bir gelecek için yeni nesilleri balık 
tüketimine özendirmeliyiz.

Atar, H. H., & Alçiçek, Z. (2009). Su Ürünleri Tüketimi ve Sağlik. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(2).

Kaya, Y., Duyar, H. A., & Erdem, M. E. (2004). Balık yağ asitlerinin insan sağlığı için önemi.

Stone, J. N., 1996. Fish consumption, fish oil, lipids and coronery hearty disease, America Heart Association, 
94:2337-2340

Güler, S. (2010). Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 26(S 1), 24-30. 

Tüba-Kanser Çalışma. Tüba-Gıda Güvenliği Sempozyumu.

MISIR, G. B. (2012). Denizel kaynaklı bazı fonksiyonel gıdalar ve gıda bileşenleri. Aquaculture Studies, 
2012(1), 1-7.

KAYNAK

Profesyonel anlamda arıcılık yapan üreticilerimizin mevsimsel çalışmalarını 

yaparken odaklandıkları temel konu her alanda olduğu gibi elbette daha fazla 

üretim ve gelir elde etmektir . Bu yazımızdaki temel amaç; bazı hususları bir kez 

daha hatırlatmaktır.

1-Sağlıklı ve güçlü kovanlarla çalışmak: Kışa girerken, kıştan sonra, bahar bakı-

mı yaparken, yaz ve nektar akımı başlamadan önce ve aktif dönemlerin tamamın-

da zayıf kolonilerin birleştirilmesi veya takviye edilmesi her zaman olumlu sonuç 

vermektedir. Arıcı bu işlemi yaparken aktif kovan varlığında yaşamış olduğu sa-

yısal azalmanın endişesine düşmemeli, bunu işinin önemli ve zorunlu bir parçası 

olduğunu kabul etmelidir. Bu işlem sırasında kimyasal koku yerine katlar halinde 

araya sinek teli koyarak birleştirme yolu tercih edilmelidir.

2-Aktif kolonilerin tamamının veya tamamına yakın bölümünün nektar akı-

mı döneminde kullanılması sağlanmalıdır. Arıcılarımız sahip oldukları kovanların 

ciddi bir bölümünü bal üretiminde kullanamamakta, bu da işletmenin karlılığını 

olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle oğula kaçış muhakkak engellenmeli amaca 

uygun kontrollü bölme yapılmalıdır. Gerektiğinde sıkışık kolonilerin bir bölümü 

bal üretiminde yetersiz kalabilecek kovanlara takviye olarak verilmelidir. Böylece 

nektar akımı döneminde kolonilerin en fazla tarlacıyla ve tam kapasiteyle çalış-

ması ve üretim yapması sağlanmalıdır. Ana arıların değişimi kolonilere bırakılma-

malı, arıcı tarafından amaca ve tekniğe uygun zaman ve şekilde yapılmalıdır.

3-Arıcılarımız süzme bal üretmeye teşvik edilmeli ve piyasa talepleri oluştur-

ma konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü sektörün en önemli sıkıntılarından 

bir tanesi de “Temel Petek” sorunudur. Sağlıklı, katkısız temel petek bulmak son 

derece zordur. Kabartılmış bal dolu halde satılan temel petekler her açıdan mali-

yet artışı, iş yükü ve ekonomik kayıp demektir. Oysa balı süzülmüş çerçeveler ister 

kuluçkalıkta ister ballıkta kullanılsın koloniye kısa sürelerde güç kazandır, üretimi 

artırır, hastalık ve zararlı kontrolünde etkilidir ve maliyeti düşürür. Bu da işletme-

lerin karlılığına direkt etkilidir.

4-İlimiz arıcılık alet ve ekipman desteklemelerinde önemli bir değere sahiptir. 

Faaliyetlerine özverili bir şekilde devam eden arıcılarımızın yayla yerlerde yaşam 

konforunu sağlayabilecek destekleme kalemlerinden faydalanması sağlanmalıdır.

Önemli ve ön planda gördüğümüz ve yukarıda sayılan hususlar dışında mev-

simsel çalışmalar sırasında da arıcılarımıza gerekli ve sıralı hatırlatmaları yapmaya 

devam edeceğiz. Bol kazançlar … 

ARICILIKTA ÜRETİMİ ARTIRICI ARICILIKTA ÜRETİMİ ARTIRICI 
FAALİYETLERFAALİYETLER

Seracettin GÜRSOYSeracettin GÜRSOY
Ziraat MühendisiZiraat Mühendisi
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İl Müdürlüğümüz ve Şenocak Fındık firması ile 
birlikte Perşembe ilçemizde fındıkta budama, güb-
releme, hastalık ve zararlılarla mücadele konulu uy-
gulamalı eğitim gerçekleştirildi. Eğitime Perşembe 
Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, İl Mü-
dürümüz Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası 
Başkanımız Arslan Soydan, Şenocak Fındık Entegre 
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak, teknik 
personellerimiz ve üreticilerimiz katıldı.

Eğitimde açıklamalarda bulunan İl Müdürü-
müz; “Fındık ilimizin, bölgemizin hatta ülkemizin en 
önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi. Fındık öyle 
bir ürün ki emek harcandığında mutlaka karşılığını 
veriyor.  Emeklerimizin karşılığını alabilmemiz içinde 
öncelikle fındıkta budama, gübreleme, hastalık ve za-
rarlılarla mücadele çalışmaları büyük önem taşımak-
tadır. Dolayısıyla üreticilerimizin mutlaka tekniğine 
uygun budama yapmaları ve toprak tahlili sonuçla-
rına göre yine tekniğine uygun gübreleme yapmaları 
gerekmektedir. Aynı zamanda hastalık ve zararlılarla 
zamanında mücadele etmeleri gerekmektedir. Ata-
dan deden gelen alışkanlıklarımızı terk etmemiz la-
zım. Tüm bunlar yapıldığı takdirde verim ve kalitede 
ciddi manada artış sağlanmaktadır” dedi.

İlimizde fındık rekoltesinin her geçen yıl artığını 
belirten İl Müdürümüz; “İl Müdürlüğü olarak fındık-
ta verim ve kalite artırmak amacıyla önemli projeler 
uyguluyoruz. Özellikle projeler kapsamında oluştur-
duğumuz örnek fındık bahçelerimizde dekara 400 

kg verime ulaştığımız bahçelerimiz oldu. Bunların 
yanında eğimli bahçelerimizde cep teraslar oluştu-
ruyoruz, teraslama yöntemiyle yeni bahçeler tesis 
ediyoruz. Tüm yaptığımız bu çalışmalar neticesinde 
ilimizde 2022 yılı üretim sezonunda 240 bin ton fın-
dık üretimi gerçekleşti. Dünyada üretilen 4 fındıktan 
1 tanesi ilimiz tarafından üretiliyor. Üretiminde lider 
olduğumuz fındıkta verim ve kalitede de lider konu-
muna geleceğiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte uyum 
içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaptığı-
mız çalışmalarda emeği geçen tüm paydaşlarımıza 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üye-
si ve Perşembe Ziraat Odası Başkanımız Arslan Soy-
dan yaptığı konuşmada; “Fındıkta verimi artırmak 
için doğru budama ve gübreleme yapmamız şart. 
Bu bakımdan bugün burada üreticilerimize yönelik 
verilen uygulamalı eğitim çok önemli. İlimiz tarım 
arazilerinin eğimli ve bahçelerimizin her geçen gün 
yaşlanıyor olması nedeniyle tekniğine uygun buda-
ma ve gübreleme büyük önem taşıyor.  Bu alanda da 
ilimizde tüm paydaşlarımızla birlikte uyum içerisin-
de önemli çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tando-
ğan konuşmasında; “Bende bir fındık üreticisiyim. Bu 
şekilde eğitimlere katıldığımda her geçen gün yeni 
şeyler öğreniyorum ve öğrendiklerimi kendi bahçe-
lerimde uyguluyorum. Özellikle son yıllarda ilimizde 
fındık üretimi konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. 

Her geçen yıl fındık verimi artıyor. Emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şenocak Fındık Firması Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Şenocak ise; “Fındıkta iyi tarım uygulamaları 
çok önemli. Fındık tarımında iyi tarımın daha da ge-
liştirilmesi ve teşvik edilmesi lazım. Alan bazlı gelir 
desteğinin güncellenmesi gerekiyor. Fındıkta destek-
lemelerin özellikle iyi tarım yapan üreticilere verilen 
desteğin artırılması lazım. Tabi fındığın ana vatanı 
Ordu ve Giresun. Ordu ve Giresun’un fındıkta kaderi 
bir. Ancak ilimizde miras yoluyla arazilerimiz her ge-
çen gün bölünüyor ve gençlerimiz göç ediyor. Ara-
zilerimiz eğimli ve parçalı. Buda verimi olumsuz et-
kiliyor. Batı Karadeniz ve Samsun’a baktığımızda düz 
alanlarda üretim yapılıyor. Arazileri daha verimli. Bize 
göre birim alandan 4-5 kat daha fazla gelir elde edi-
yorlar. Aynı zamanda arazilerin düz olmasından dola-
yı bahçelerde bakım ve besleme daha kolay daha az 
maliyetle ve makinalı yapılıyor.  Bizlerde tüm paydaş-
larımızla birlikte ilimizde verim ve kaliteyi artırmak 
amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İl Müdürlüğümüzde ve 
Perşembe İlçe Müdürlüğümüzde görevli Ziraat Mü-
hendisleri tarafından fındıkta budama, gübreleme, 
hastalık ve zararlılarla mücadele konularında eğitim 
verildi.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE İYİ TARIMIN ÖNEMİ 
ANLATILDI
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TARIM SİGORTALARI KAPSAMINA ALINACAK RİSKLER TARIM SİGORTALARI KAPSAMINA ALINACAK RİSKLER 
VE ÜRÜNLERLE PRİM DESTEĞİ ORANLARI BELİRLENDİVE ÜRÜNLERLE PRİM DESTEĞİ ORANLARI BELİRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından ge-
lecek yıl kapsama alınacak riskler ve ürünlerle prim desteği oranları tespit edildi.

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2023 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, 
Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Res-
mi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, 2022’de hayata geçirilen uygulamalara ilave olarak kapsam genişletme 
çalışmaları yapıldı.

Buna göre, bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında toplam 134, 
üründe yüzde 5 ila yüzde 15 indirim yapıldı. Buğday ürünü tarife fiyatında yüzde 
6 indirime gidildi. Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda uygula-
nan çift poliçe indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsel-
lerde yüzde 5 “ağaç çift poliçe indirimi” uygulaması getirildi.

Kiraz ve vişnede, teminat başlangıcı “ilk çiçeklenme” evresinden “beyaz tomur-
cuk” evresine getirildi.

Enginarda (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına 
alındı.

Kavun ve karpuzda, fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don 
riski hasarı teminat kapsamına dahil edildi.

Örtü altı üretimde alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve 
karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski 
hasarı teminat kapsamına alındı.

Kivi, erik ve kayısıdaki müşterek sigorta oranlarında yüzde 5 ila yüzde 10 ara-
sında indirimler yapıldı.

Örtü altı üretimdeki alçak tünellerde “yaban domuzu zararı” riski teminat kap-
samına alındı.

Sera sigortasında, örtü onarım masrafı tutarı 250 liradan 1000 liraya yükseltildi.

Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamındaki jeotermal kaynağı kullandığı tes-
pit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması 

başlatıldı.

HAYVANLARA İLİŞKİN HAYAT SİGORTALARINDA İNDİRİM

Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, 
besi sığırlarında yüze 5 indirim yapıldı.

Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 15 olan yavru atma bedeli yüzde 
20’ye çıkarıldı. “Terör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri” teminatı için yüzde 5 
olan muafiyet oranı kaldırıldı.

Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk incele-
me sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için 
yüzde 5 indirim uygulaması getirildi.

Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamında ise ek hastalıklar, uçurumdan 
yuvarlanma, kurt parçalaması gibi hasarlar için müşterek sigorta oranı yüzde 
30’dan yüzde 20’ye düşürüldü.

Kümes hayvanları hayat sigortasında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 
10 indirim yapıldı. Bu sigortada yüzde 20 olan müşterek sigorta yüzde 10’a dü-
şürüldü.

Su ürünleri hayat sigortasında tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı.

Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve su ürünleri hayat sigortasında “te-
rör, grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri” teminatı isteğe bağlı ek teminat olarak 
teminat kapsamına alındı.

KADIN ÇİFTÇİ İNDİRİMİ YÜKSELTİLDİ

Tüm branşlarda, kadın çiftçi indirimi yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Genç 
çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30’dan 40’a yükseltildi.

Tüm sigorta branşlarında ilk defa yüzde 5 “şehit yakını ve gazi” indirimi getirildi.

Düzenlemeler tarım sigortaları branşlarına ait genel şartlar ile tarife ve talimat-
lar kapsamında uygulanacak.
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 - Seferberlik kapsamda her bir paydaşı ve bütün su kullanıcılarını kap-
sayacak çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayın-
lar ve benzeri etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve 
su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor

- Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, belediye 
şebeke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik destek verecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için ülke sathında “Ulusal Su 
Verimliliği Seferberliği” başlatıldı.

Türkiye, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Akde-
niz kuşağında yer alıyor ve yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edili-
yor.

Gelecek 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, ülkede 
su kaynaklarının yaklaşık yüzde 25 azalması bekleniyor.

Yarı kurak iklim kuşağında olan ülkede suyun etkili yönetilmesi, suyun 
kullanımının planlamasının iyi yapılması hayati öneme sahip. Bu kapsam-
da optimum su tüketimine yönelik bir takım tedbirler ortaya konuldu. Su-
yun nehir havzasında planlaması 2011’de başlatılırken, su tahsis ve kuraklık 
planlarıyla da havza ölçeğinde su bütçesi belirlenerek, her bir sektörün 
planlı su kullanımına yönelik eylem planları geliştirildi.

Ayrıca, iklim değişikliğinin etkilerine uyum ve toplumun bütün kesimin-
de suyun hayati önem taşıdığını vurgulamak, farkındalık oluşturmak için 
de birtakım ilave çalışmalar, girişimler gerçekleştirildi. Ülkede su kaynakla-
rının, içme-kullanma suyu, tarım, sanayi ve diğer faaliyetlerde kullanılması 
ve kaynakların devamlılığının sağlanması ile gelecek nesillere aktarılması 
için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılması kaçınılmaz oldu. 
Bu gerçeğin bilinciyle Bakanlık tarafından bütün ülke sathında “Ulusal Su 
Verimliliği Seferberliği” başlatıldı.

Bu kapsamda her bir paydaşı ve bütün su kullanıcılarını kapsayacak şe-
kilde çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar ve 
benzeri etkinlikler ile su verimliliği kültürünün yaygınlaştırılması ve su ve-
rimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan reh-
ber dokümanlar ve sektörel planlar ile tüm su kullanıcılarına teknik destek 
sağlanması amaçlanıyor.

Sektörel bazda düzenlenecek toplantı, çalıştay ve benzeri etkinlikle-
rin yanı sıra görsel ve yazılı materyaller ile eğitici, bilgilendirici çalışmalar 
hazırlanıyor. Su ve kadın buluşmaları ile toplumda önemli role sahip ka-
dınların konuya ilişkin farkındalığının artırılması önemli bir bileşen olarak 
görülüyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ İÇİN YOL HARİTASI HAZIR-
LANDI

Ülkede mevcut durumda içme suyu sistemlerinde yüzde 33,5 olan su 
kayıplarının yüzde 25 seviyelerine çekilmesi, tarımda sulama randımanı-
nın yüzde 49’dan yüzde 75 seviyesine çıkarılması, sanayide temiz üretim 
teknolojileri ve verimlilik tekniklerinin kullanılması ile temiz tatlı su kay-
naklarından toplam su kullanımının yüzde 25’e varan oranlarda azaltıl-
masının mümkün olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla iklim değişikliğinin su 
kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadelede ülkenin yol haritası 
hazırlandı.

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYELERE TEKNİK DESTEK 
VERECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü belediye şe-
beke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik destek verecek. 2014 
yılında yayımlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Ka-
yıplarının Kontrolü Yönetmeliği”yle su idarelerinin su temininde, iletimin-
de, dağıtımında ve tüketiminde su kayıplarının azaltılmasına yönelik gö-
rev ve sorumlulukları belirlendi. Büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 
2023 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2028 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 
düzeyine; diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla yüzde 
35, 2028 yılına kadar en fazla yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüz-
de 25 düzeyine indirmekle yükümlü hale geldi.

4 ARALIK DÜNYA SU KAYIPLARI GÜNÜ
BELEDİYE SU KAYIPLARI ETKİNLİĞİ
Başlatılan ulusal ölçekli su verimliliği seferberliği programları kapsa-

mında içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi başta olmak üzere yüksek su 
tüketimine sahip sektörlerde suyun verimli ve sürdürülebilir şekilde kulla-
nılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bahsi geçen “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” programlarının içme-kul-
lanma suyu sektörü bileşeni içerisinde, “4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü-
Belediye Su Kayıpları Etkinliği” düzenlenecek. Etkinlik kapsamında, ödül 
töreni, kardeş belediye ilanı, çalıştay ve fuar organizasyonları yer alacak. 
Bu çalışma ile içme suyu temin ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarının 
azaltılması ve su verimliliği uygulamaları konusunda paydaşlar arasında 
bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.

Bakanlık ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde, 5-6 Aralık tarihlerinde 
Türkiye Belediyeler Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte, 
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı 
Fatma Şahin’in de yer alması bekleniyor.

“ULUSAL SU VERİMLİLİĞİ SEFERBERLİĞİ” 
BAŞLATILDI
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BAKANIMIZ PROF.DR.VAHİT KİRİŞÇİ

Kurulun çalışmalarının çok önemli ol-
duğunu vurgulayan Kirişci, “Su yönetimi 
alanında bu Kurulda yapılacak çalışma-
lar ve alınacak kararlarla su politikalarının 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını, 
su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi 
anlayışı çerçevesinde korunmasını, havza 
ölçekli yönetim planları ile içme-kullanma 
suyu havzası koruma planlarının uygulan-
masını, su tahsisinde arz-talep dengesinin, 
suyun etkin yönetiminin ve verimli kullanı-
mının temini için üst düzeyde koordinas-
yon ve işbirliğinin sağlanmasını hedefliyo-
ruz.” diye konuştu.

“BİZDE DE SU KAYNAKLARI AZALACAK”

Kirişci, Türkiye’nin “su stresi” altındaki bir 
ülke olduğuna dikkati çekerek, “Su vatandır” 
anlayışına sahip olduklarını bildirdi.

Türkiye’de kişi başına yıllık kullanılabi-
lir su miktarının giderek düşeceğine işaret 
eden Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkemiz, küresel iklim değişikliğine kar-
şı dünyanın en hassas bölgelerinden olan 
Akdeniz Havzası’nda bulunmaktadır. Önü-
müzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişik-
liği projeksiyonlarına göre, gerekli tedbirler 
alınmadığı takdirde Akdeniz Havzası’nda-
ki diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de su 
kaynakları azalacaktır. Bu azalma, tahmin-
lere göre yüzde 25 civarında olacaktır. Bu 
rakamları değerlendirdiğimizde, su ile ilgili 
yetki ve sorumluluğu olan tüm paydaşların 
koordinasyon ve işbirliği içinde hareket et-
melerinin önemi daha da artmaktadır.”

Kirişci, Bakanlık olarak yürütülen çalış-
malara dikkati çekerek, “Su kaynakları yö-
netiminde eksikliklerin giderilmesi, ulus-
lararası standartların yakalanması ve su 
kaynaklarının havza bazında sürdürülebilir 
yönetimi amacıyla birçok çalışma yaptık. 
Suyun miktar ve kalite olarak havza bazında 
bütüncül yönetilmesi için ‘Nehir Havza Yö-
netim Planları’nı hazırlıyoruz. Ayrıca ‘Taşkın 
Yönetim Planları’ ile taşkınlarla mücadele-
yi yapısal ve yapısal olmayan yöntemlerle 
bütüncül biçimde ele almaktayız. Taşkın 
problemi olan havzaları memba ve mansap 

yönüyle bütüncül olarak etüt ederek yapısal 
ve yapısal olmayan taşkın önleyici tedbirle-
riyle değerlendirmekteyiz. Taşkın Yönetim 
Planları ile taşkın yönetimi hususunda kriz 
yönetimi anlayışından risk yönetimi anlayı-
şına geçişin sağlanması hedeflenmektedir.” 
ifadelerini kullandı.

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI BAŞLA-
TILDI

“Suda sıfır israf” hedefine ulaşmak için 
“Su verimliliği” çalışmalarını başlattıklarını 
vurgulayan Kirişci, “Su verimliliği çalışmala-
rı kapsamında, ilk adımı yerel yönetimleri-
mizle attık. Belediye başkanlarımızla ülke-
mizde 2040 yılına kadar içme suyu temin 
ve dağıtımında su kaybı oranlarının yüzde 
10’a kadar indirilmesi hedefi doğrultusunda 
yaptıklarımızı değerlendirdik, yapılması ge-
rekenleri planladık. Ayrıca, 28 belediyemiz 
arasında ‘Su Kardeşliği’ protokolleri imza-
landı. Bu vesileyle su verimliliği seferberliği 
çalışmalarımızı yakından takip eden ve bü-
yük destek olan Sayın Cumhurbaşkanı’mı-
zın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’ye şük-
ranlarımı arz ediyorum.” dedi.

KURUL GÜNDEMİ

Kirişci, toplantıda, küresel sorunların ba-
şında gelen su-gıda arzı güvenliğinin sağ-
lanmasına yönelik çalışmaları değerlendi-
receklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede nüfus-su projeksiyonları 
ile sürdürülebilir su ve gıda arzının sağlan-
ması için yapılması gerekenler ele alınacak. 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz tarafın-
dan su varlığımızın etkin kullanımının sağ-
lanması maksadıyla ‘Değişen İklime Uyum 
Çerçevesinde Su Verimliliği Yaklaşımı Rapo-
ru’ hazırlanmıştır. Raporun neticeleri ve su 
verimliliği çalışmaları hakkında sizlere bilgi 
aktarılacak, paydaş kurumlar arasında işbir-
liği oluşturulacaktır.”

Su kaynaklarının miktar ve kalite bakı-
mından korunması maksadıyla hazırlanan 
eylem planları ve bu eylemlerin hayata 
geçirilmesi için paydaş kurumlarla işbirliği 
sağlanacağına işaret eden Kirişci, şöyle ko-
nuştu:

“Bu maksatla ilk olarak Ergene Nehri’nin 
kurtuluşu için 6 Mayıs 2011’de Başbakan 
olan Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatlarıyla ‘Şafak Harekatı’ 
başlatılmıştır. Ergene Havza Koruma Ey-
lem Planı’nda gerçekleştirilen çalışmalar 
neticesinde, Ergene Nehri’nin su kalitesin-
de, Uzunköprü ilçesi iletkenlikte yüzde 40 
civarında azalma sağlanmıştır. Kirliliğin en 
önemli gösterge parametrelerinden biri 
olan kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) açısın-
dan da sulama suyu kriteri (2. sınıf su) he-
define ulaşılmıştır.”

Kirişci, sanayi atık sularının ileri seviye-
de arıtılarak Marmara Denizi’ne deşarj edil-
mesi eylemi kapsamında tüm çalışmaların 
tamamlanmasıyla Ergene Nehri ve yan kol-
larındaki su kütlelerinde sulama suyu kriter-
lerine ulaşılacağını dile getirdi. Aynı şekilde 
Gediz Nehir Havzası’nda da gerçekleştirilen 
faaliyetler sonucu su kaynaklarının hem 
kalite hem de miktar açısından son derece 
kritik bir durumda bulunduğunu ifade eden 
Kirişci, Gediz Havzası Eylem Planı’nın uygu-
lanması kapsamında Şafak-2 Harekatı’nın 
başlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. 
Kirişci, şunları kaydetti:

“Burada amacımız, Gediz Nehir Hav-
zası’ndaki tüm su kaynaklarının miktar ve 
kalite bakımından iyileştirilmesi, iyi su du-
rumuna ulaşılması, aynı zamanda taşkın 
ve kuraklığın yıkıcı etkilerinin en aza indi-
rilerek insan sağlığı ve ekosistemin korun-
masıdır. Bugün Gediz Havzası Eylem Planı 
sizlere sunulacaktır. Gediz Havzası Eylem 
Planı Genelgesi’ne burada son şeklini ve-
recek ve Cumhurbaşkanlığına arz ederek, 
bu havzada da suyun miktar ve kalitesinin 
iyileştirilmesi için topyekun seferberlik ilan 
edeceğiz.”

Kirişci, 25 havzada kurulan havza yö-
netim heyetlerinin 2022 yılı çalışmalarının 
değerlendirilmesi ve söz konusu heyetlerce 
Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna iletilen 
konuların karara bağlanması hususlarının 
da toplantının gündem maddeleri arasında 
yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

“SU KAYNAKLARININ BÜTÜNCÜL HAVZA 
YÖNETİMİYLE KORUNMASINI HEDEFLİYORUZ”
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gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Malzemesi : 1 su bardağı ince bulgur, 
2 adet patates – haşlanmış, 1 adet soğan 
– ince yemeklik doğranmış, 4 yemek 
kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber 
salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 
Tuz, Karabiber, Kimyon,Pul biber

Servis için Malzemeler, Marul yaprak-
ları

Yapılışı: Bulgurunuzu bir karıştırma 
kabının içerisine alın ve üzerini geçecek 
kadar sıcak su ekleyip üzerine bir kağıt 
havlu kapatın. Bulgur suyunu iyice çeke-
ne kadar dinlendirin.

Haşladığınız patatesleri bir karıştırma 

kabına alın ve bir patates ezici yardımıy-
la ezin. Tuz, karabiber, kimyon ve pul 
biberi ilave edip karıştırın. Hazırladığınız 
patatesi bulgura ilave edin ve karıştırın. 
Bir tavanın içerisine zeytinyağı ekleyin 
ve yemeklik doğradığınız soğanları içe-
risine ekleyip yumuşayana kadar sotele-
yin. Salçaları ilave edip kavurun ve ha-
zır olunca bulgurlu karışıma ilave edin. 
Harcınızı önce bir spatula yardımıyla iyi-
ce karıştırın, ardından elinizle yoğurun. 
Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler 
kopartın ve elinizle şekil verin.

Marul yapraklarıyla servis edin.

1.Kan şekerini düzenler

2.İdrar yollarını temizler

3.Görme kaybına faydalı

4.Beyin sağlığını korur

5.Kalp hastalıklarından korur.

6.Sindirim sistemini düzenler

7.Kanserden korur

8.Doğal antidepresandır

Yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal gide-

rici özellik taşımaktadır.

Yaban mersini çayının idrar yolu enfeksiyonlarında 

antibiyotik etkisi göstermektedir.

Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar.

Taze olarak yenildiğinde kanı temizler.

Bir bilim adamı pirelerle deney yapıyor. Pireye “Sıç-

ra” diyor. Pire sıçrıyor Pirenin kanatlarını koparıyor ve 

“Sıçra” diyor, pire yine sıçrıyor!.. 

Raporunu şöyle yazıyor; “Pire kanatları kopmuş 

olarak zıpladı.”

Ayaklarını koparıyor ve “Sıçra” diyor, pire zıplaya-

mayınca 2. raporu şöyle yazıyor; 

“Pirenin ayakları kopunca kulakları duymuyor.”

PATATESLİ BULGURLU KÖFTE PAVLOVA

& Bitkiler

Sağlık

MAVİ YEMİŞ

biraz da 

gülelim...

4 Patatesli 
Bulgurlu Köfte

4 Pavlova

- Pire -

-Kırmızı Araba-
Arkadaşım Galip dört yıldan bu yana kansere karşı yaşam 
mücadelesi veriyordu.

Diğer arkadaşlarımla birlikte onu ziyarete gittiğim bir gün 
çocukluk düşlerimizden söz ediyorduk. Galip başını pencereye 
doğru çevirdi. Gözleri çok uzaklarda, sesi sitem dolu “Ben, 
kumandalı, kırmızı bir oyuncak arabamın olmasını isterdim 
hep, ama doğum günümde ne istediğimi söylersem; dileğimin 
gerçekleşmeyeceği korkusuyla hiç kimseye söyleyememiştim 
bunu. Bu nedenle de asla radyolu, kırmızı bir oyuncak arabam 
olmadı.” dedi.

Galip’i ziyaretimden bir kaç gün sonraydı. Çok sevdiğim 
dondurmayı almak için sırada beklerken birden dondurmacının 
vitrinindeki kırmızı oyuncak arabayı gördüm.

Yanına da bir not iliştirilmişti: “Dondurmanızı alırken 
vereceğimiz kuponu doldurmayı unutmayın, belki de çekiliş 
sonunda bu kumandalı araba sizin olabilir.”

Hemen Galip’in sözleri geldi aklıma. Bir kaç hafta boyunca 
sürekli dondurma alıp , verdikleri kuponları doldurdum. Hiç bir 
çekilişte de kazanamadım. Bu kırmızı arabayı mutlaka Galip’e 
almalıydım.

Dördüncü haftanın sonunda artık çekilişte kazanmaktan 
ümidimi yitirmiştim.

Dükkan sahibi ile konuşarak bana bu arabalardan bir tanesini 
satmalarını rica ettim.

Dükkan sahibi dört haftadır hergün dondurma alıp, kuponları 
doldurduktan sonra büyük bir heyecanla çekiliş sonuçlarına 
baktığımın gözünden kaçmadığını söyledi.

Ardından da gözlerimin içine bakarak: “Söyler misiniz, neden bu 
kadar çok istiyorsunuz bu arabayı? “diye sordu.

Gözlerimden süzülen yaşlara aldırmadan ona arkadaşımdan 
söz ettim. Çok etkilenmişti. “İstediğiniz oyuncak arabayı 
verdiğiniz adrese göndereceğim” dedi. Yazdığım çeki masanın 
üstüne bırakarak , büyük bir mutlulukla evime geldim.

Ertesi günü Galip’i ziyarete gittiğimde gözleri ışıl ışıldı. Elindeki 
kırmızı oyuncak arabayı göstererek küçük bir çocuk heyecanıyla: 
“Bak” dedi. “Bunca yıl bekledim ama nihayet dileğim gerçekleşti, 
hem de tam istediğim gibi !”

Ertesi günü postacı bir zarf uzattı elime. Açıp okumaya başladım:

“Sevgili Barış, annem ve babam da kanserdi ve ikisinide, altı ay 
gibi kısa bir sürede kaybettim. İkisi içinde çok çabaladım ama 
doğrusu dostlarımın sevgisi ve cömertliği olmasaydı hiç bir şey 
yapamazdım. Gerçek dostlarım olduğu için kendimi hep şanslı 
hissettim. Galip’de senin gibi bir dostu olduğu için çok şanslı. En 
iyi dileklerimle. Numan”

Dondurma dükkanının sahibiydi mektubu yazan. Benim 
masasına bıraktığım çek de zarfın içindeydi.

Pavlova harcı için; Stand mikserinizi tezgaha alın ve 
içerisine yumurta beyazlarını kırın. Mikserinizi orta – yük-
sek hızda çalıştırın ve bir tutam tuz serpin. Yumurtalar ka-
rışmaya başlayınca pudra şekerini yavaş yavaş ekleyerek 
çırpmaya devam edin. Her şey karışırken içerisine sirkeyi 
ilave edin ve çırpmaya devam edin. Yumurtalı harcınız 
kabı çevirdiğinizde akmıyorsa harcınız hazır demektir. 
Fırın tepsinizin kenarlarına hazırladığınız merengten par-
mağınızla dokundurun ve fırın kağıdınızı tepsiye sererek 
sabitleyin. Dilerseniz eldiven giydiğiniz elinizle ya da bir 
kaşık yardımıyla 4 adet pavlova çıkartacak şekilde meren-
ginizi kağıdın üzerine pay edin. Merenglerin ortalarını bir 
kaşık yardımıyla hafif çukur yapın ve hazırladığınız me-
rengleri ilk olarak 120 derecede 20 dakika pişirin. Ardından 
100 derecede 20 – 25 dakika daha pişirin.

Kreması için; Bir karıştırma kabında mascarpone pey-
niri ve pudra şekerini bir spatula yardımıyla karıştırın.

Süslemek için; Çikolatanızı bıçağınız yardımıyla sıyı-
rarak rende haline getirin. Hazırladığınız merengleri servis 
edeceğiniz tabağa alın. Üzerlerine hazırladığınız krema-
dan yayın. Ardından meyveler, nane yaprakları ve rende-
lenmiş çikolatayı ekleyip servis edin.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından Türk Patent ve Marka Ku-
rumuna yapılan başvuru sonucunda Gürgentepe Çoban Fasulyesi Türk 
Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; 
“Gürgentepe Çoban Fasulyesi, Gürgentepe İlçemizde 1000-1200 metre 
rakımda yetiştirilmektedir. Gürgentepe Çoban Fasulyesi tohumları, ilçe-
mizde bereket getirdiğine inanıldığı için 6 Mayıs Hıdırellez Bayramında 
toprakla buluşturulup, Ekim-Kasım aylarında hasat edilmektedir. Gürgen-
tepe Çoban Fasulyesi fiziksel görünümü bakımından diğer yöre fasulyele-
rinden farklı olup; fasulye taneleri beyaz ve iri şekillidir. Çoban Fasulyesi-
nin çok yüksek ebat ve tane ağırlığına rağmen, 20-25 dakika gibi düşük bir 
sürede pişmesi, pişirildiğinde kabuk atmaması, su alma kapasitesi, aroma 

ve tat yönünden başka yöre fasulyelerinden kolaylıkla ayırt edilebilir. Aynı 
zamanda dekara verimi yüksek olup, İl Müdürlüğümüz ve Ordu Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi ile birlikte yürütmüş olduğumuz çalışma sonucunda 
127 gr/100 tane ağırlığı ve dekara ortalama 400 kg verim elde edilmiştir” 
ifadelerini kullandı.

Gürgentepe Çoban Fasulyesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafın-
dan tescillendiğini belirten İl Müdürümüz; “Gürgentepe Çoban Fasulyesi-
nin daha geniş alanlarda üretiminin yapılması ve üreticilerimize ciddi bir 
gelir kaynağı sağlanması amacıyla İl Müdürlüğü olarak 2020 yılı içerisinde 
Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunmaya karar verdik. Ço-
ban fasulyesinin bahsettiğimiz tüm bu özelliklerinin bilimsel olarak ortaya 
konulması amacıyla İl Müdürlüğümüz ve Üniversitemiz ile birlikte yürüt-
tüğümüz çalışmalar neticesinde Gürgentepe Çoban Fasulyesi Türk Patent 
ve Marka Kurumu tarafından tescillendi” ifadelerini kullandı.

Gürgentepe Çoban Fasulyesinin üretimini artırmak amacıyla yapılan 
çalışmalardan bahseden İl Müdürümüz; “Gürgentepe Çoban Fasulyesinin 
üretimini yaygınlaştırmak ve üreticilerimizin gelirlerini artırmak amacıyla 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz, DO-
KAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Gürgentepe Belediyesi tarafın-
dan uygulanan proje ile modern fasulye bahçeleri kurulmuştur. İlçemizde 
Coğrafi İşaretli Gürgentepe Çoban fasulyesi üretimini artırmak amacıyla 
çalışmalarımız devam edecektir. Gürgentepe Çoban fasulyesine coğra-
fi işaret alınmasında katkısı olan üreticimiz Dursun Ali ÇOBAN ile emeği 
geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum.  Gürgentepe ilçemize ve 
ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı. 

GÜRGENTEPE ÇOBAN FASULYESİ TESCİLLENDİGÜRGENTEPE ÇOBAN FASULYESİ TESCİLLENDİ

Hayvan hastalıklarıyla mücadele, ilaç tüketimi kontrolü ve özellikle so-
kak hayvanlarının aşı ve tedavi süreçlerinin önündeki engelleri kaldıran 
Elektronik Reçete Sistemi (E-Reçete) kapsamında 5 yılda farklı türlerden 
182,4 milyon hayvan için 10,7 milyon e-reçete düzenlendi, reçete edilen 
ilaç sayısı 226 milyonu aştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan hastalıklarıyla mücade-
lede kullanılan ilaçların izlenebilirliğini sağlamak, hayvansal gıdalardaki 
kalıntıyı önlemek ve ilaç tüketimini kontrol altına almak amacıyla 1 Ocak 
2018’de veteriner hekimlerin reçetelerini elektronik ortamda düzenleye-
bildikleri E-Reçete Sistemi’ne geçildi.

Hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinin temini amacıyla veteriner ilaçları-
nın ve bu ilaçların üretimi için gerekli ham maddelerin ithalatı, üretimi ile 
toptan ve perakende satış noktalarına dağıtımının izlenebilirliğini sağla-
mak için de 1 Mart 2018’de Veteriner İlaç Takip Sistemi (İTS) uygulamaya 
alındı.

Birbiriyle entegre çalışan iki uygulama, ücretsiz olarak veteriner hekim-

ler ve eczacıların hizmetine sunuldu.

Aşı Takip Sistemi’ne 30,5 Milyon Hayvan Kaydedildi

E-Reçete Sistemi’ne bugüne kadar 27 bin 500 kullanıcı kaydoldu. İTS’ye 
ise 20 bin 455 kullanıcı ve 25 binden fazla eczacı kaydedildi. Bugüne kadar 
farklı türlerden 182,4 milyon hayvan için 10,7 milyon kez e-reçete düzen-
lendi, reçete edilen ilaç sayısı 226 milyonu geçti.

Söz konusu sistemler sayesinde tedavide kullanılan her bir ilacın hangi 
hayvana, ne zaman ve ne şekilde uygulandığı izlenebilir hale geldi.

Bakanlıkça, veterinerlerin Türkiye’de kullandığı biyolojik aşıların, üre-
timi ya da ithalatından son kullanıldığı hayvana kadar izlenebilirliğinin 
sağlanması amacıyla 15 Ağustos 2019 itibarıyla Aşı Takip Sistemi (ATS) 
devreye alındı.

ATS kapsamında kanatlı hayvanlar ve balıklar da dahil olmak üzere fark-
lı türlerden 30,5 milyon hayvan için 9,5 milyon adet belge tanzim edildi. 
Sistem sayesinde Türkiye’deki tüm aşı stokları ve aşılama kayıtları anlık 
olarak izlenebilir hale getirildi.
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