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BAKANIMIZ 
PROF. DR. VAHİT KİRİŞÇİ:

Türkiye’nin sahip olduğu biyoçeşitlilikle oldukça 

önemli bir konuma sahip olduğunun önemine değinen 

Bakan Kirişci, kongrenin çevre, yaban hayatı ve yaban 

hayvanlarıyla ilgili gelişmeler ve sorunların, farklı disip-

linler tarafından tartışılması amacıyla gerçekleştirildiğini 

söyledi.

Bakan Kirişci; “Özellikle son yıllarda daha sık yaşanan 

sel, kuraklık ve orman yangını gibi felaketler, tüm dün-

yada olduğu gibi ülkemizde de doğal yaşamın korun-

masına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğine işaret 

etmektedir.” dedi.

Dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde, son 50 yılda 

memeli, kuş, sürüngen ve balık popülasyonunun yüz-

de 68’inin ortadan kalktığına dikkati çeken Kirişci, tatlı 

sularda yaşayan türlerin üçte birinin neslinin tükenme 

tehdidi altında olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE, SAHİP OLDUĞU 
BİYOÇEŞİTLİLİKLE 

ÖNEMLİ BİR 
KONUMA SAHİP”
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FINDIKTAFINDIKTA ‘KOZALAK AKARI’  ‘KOZALAK AKARI’ İLE MÜCADELE BAŞLADIİLE MÜCADELE BAŞLADI
Ana ürünümüz olan fındıkta ciddi verim kayıplarına ne-

den olan kozalak akarına karşı mücadele başladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal Yılmaz; “Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılar ile 
mücadele edilmediği zaman önemli kayıplar meydana gel-
mektedir. Bu kayıpların önüne geçebilmek için içinde bu-
lunduğumuz dönem itibariyle fındıkta hastalık ve zararlıla-
ra karşı mücadelelerin başlaması gerekmektedir. Özellikle 
kozalak akarı zararlıları olan bahçelerde külleme hastalığı 
da varsa bu bahçelerde ilaçlı mücadele yapılmalıdır” dedi. 

Kozalak akarının fındıkta ciddi kayıplara neden olabildi-
ğini vurgulayan İl Müdürümüz; “Kozalak akarının 2 formu 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi meyve verecek gözlerde 
kozalak oluşturmak suretiyle bu gözlerden meyve almamı-
zı engelliyor, kozalak akarının diğer formu ise kozalak oluş-
turmuyor, gözleri tahrip etmek suretiyle zarar oluşturuyor. 
Dolayısıyla her iki formu da fındıkta ciddi zararlara neden 
oluyor, verim ve kalite kayıplarına sebebiyet veriyor. Biz 
kozalak akarı ile mücadele konusunda özellikle yapraksız 
dönemde bu kozalakların toplanıp fındığın dibine bırakıl-
ması şeklinde yani mekanik mücadele yapılmasını öneriyo-
ruz. Bu bizim için ilaçlı mücadeleden de önceliklidir. Tabii, 
bazen yoğunluğa göre ilaçlı mücadele de gerekebiliyor. 
Bunun için de bir dalda 5 ve üzerinde kozalak mevcutsa, 
tomurcuklarda da aynı şekilde 5 ve daha fazla kozalak zara-

rı görülmüşse ilaçlı mücadeleye karar veriyoruz ve gerçek-
leştiriyoruz. İlaçlı mücadelelerin yapılmadığı zaman ciddi 
zararlara ve kayıplara neden oluyor” şeklinde konuştu.

Organik Tarıma Geçiş Yapan Üreticilerimize 100 Ton 
Organik Gübre Dağıtıldı

İl Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı işbirliğinde uyguladığımız “Organik Havzalarda 
Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Akkuş 
ilçemizde organik üretime yeni başlayan 100 üreticimize 
100 ton organik gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Gübre dağı-
tım törenine Akkuş Kaymakamı Emrah Aslan, İlçe Belediye 
Başkanı İsa Demirci, İl Müdürümüz Kemal Yılmaz, DOKAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Ak-
kuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya ve çok sayıda üretici 
katıldı.

Gübre dağıtım töreninde söz alan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “Ordu’da özellikle son yıllarda tarımsal üretimin 
artırılması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Gerek Bakanlığımız bütçesi kullanılarak gerek Büyükşehir 
Belediyemizin destekleri ile gerekse de DOKAP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığımızın bize sağlamış olduğu kay-
naklarla birbirinden değerli projeler uygulanıyor” dedi.

Akkuş ilçemizde organik tarımı geliştirmek için önemli 
projelerin hayata geçirildiğinin altını çizen İl Müdürümüz; 
“İlimizde yaklaşık 52 bin dekar alanda 2 bin 80 üreticimiz 
tarafından organik tarım yapılıyor. Akkuş ilçemizde ise yak-
laşık 12 bin dekar alanda 550 civarında üreticimiz tarafın-
dan organik tarım yapılıyor. Akkuş ilçemiz tarımsal üretim 
noktasında çok önemli potansiyele sahip. Özellikle organik 
olarak Akkuş şeker fasulyesinin yetiştiriliyor olması ve coğ-
rafi işaret alması bugün gelinen noktada ilçemiz adına son 
derece önemli” ifadelerini kullandı.

AKKUŞ İLÇEMİZDE 100 ÜRETİCİMİZ DAHAAKKUŞ İLÇEMİZDE 100 ÜRETİCİMİZ DAHA
 ORGANİK TARIMA GEÇİŞ YAPTI ORGANİK TARIMA GEÇİŞ YAPTI

 İlkbahar mevsimi havaların ısınması ile birlikte doğanın 
ve canlıların uyandığı bir dönemdir. Fındık bahçelerimiz 
için de bu dönem oldukça önemlidir. Fındık bahçelerinde 
kış döneminde ocaklardan kesilen fındık dalları, kalan bu-
dama artıkları, yapraklar ve dip sürgünlerinin alınmasıyla 
oluşan atıklar birçok zararlı böcek ve hastalık için güzel bir 
yaşam alanı oluşturur. Özellikle İlimiz için Külleme Hastalığı 
ve Dalkıran Zararlısı ile mücadelede bahçe temizliği olduk-
ça önemlidir. Bahçede bırakılan kesilmiş fındık dalları içinde 
bulunan Dalkıran zararlısı havaların ısınması ile buradan çı-

karak sağlam dallara giriş yapmaktadır. Bu da zararlının po-
pülasyon yoğunluğunu artırarak daha fazla zarar yapma-
sına neden olur. Bu dalların havalar daha fazla ısınmadan 
bahçeden uzaklaştırılması özellikle dalkıran delikleri olan 
dalların imha edilmesi gerekmektedir.

Yine kışı yere dökülen yapraklar üzerinde geçiren Kül-
leme hastalığında enfeksiyon kaynaklarının azaltılması için 
yere dökülen yapraklar, bitki artıkları ve özellikle bulaşık dip 
sürgünleri bahçe içerisinde bırakılmamalıdır.  

FINDIK BAHÇELERİNDE İLKBAHAR TEMİZLİĞİNİ FINDIK BAHÇELERİNDE İLKBAHAR TEMİZLİĞİNİ 
İHMAL ETMEYELİMİHMAL ETMEYELİM
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5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, gıda zin-

cirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlan-

ması Bakanlığımız sorumluluğundadır. İlimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, sağlı-

ğın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, 

gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla, gıda ve gıda ile temas eden madde ve 

malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri 

Müdürlüğümüzce hassasiyetle yürütülmektedir.

Üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetimlerimiz 

riske dayalı denetim, rutin denetim, Bakanlık/İl Yıllık Programı kapsamında numune 

denetimleri, ulusal kalıntı izleme planı, Alo 174 Gıda hattı şikâyet ve ihbar denetimleri ile 

takip denetimleri şeklinde yürütülmektedir. Bunların dışında özel günler, özel dönemler 

ve özel kontroller amacıyla diğer denetimler de yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı okullarda bulunan kantin ve yemekhanelerin ayrıca okul çevresinde gıda satışı 

yapan ve/veya toplu tüketime sunan işyerleri ile söz konusu yerlerde satışa sunulan 

gıda maddelerinin ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesine özen gösterilmek-

tedir.

İlimizde 2022 yılında günümüze kadar 6293 adet gıda ve yem denetimi gerçekleş-

tirilmiştir. Yine ekiplerimiz tarafından, yurtiçi denetimlerinde toplam 306 adet numune 

alınmış, gerek analiz sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar 

nedeniyle 47 işletmeye idari para cezası uygulanarak 12 işletme hakkında da Savcılığa 

suç duyurusunda bulunulmuştur.

Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi, tüketicinin, tüketici örgütlerinin de-

netimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkündür. Çünkü tüketicinin herhangi bir 

olumsuzlukla karşılaştığında bu olumsuzluğun giderilebilmesi için ilgili kurumlara ya 

da yetkili makamlara müracaat etme hakkını içeren şikayet hakkı da bulunmaktadır. Bu 

nedenle; gıda zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir 

şikayeti olan tüketiciler “174 Alo Gıda Hattı”nı arayarak veya 0501 174 0 174 gıda ihbar 

hattı üzerinden de ihbarda bulunabilmektedirler.

GIDA VE YEM DENETİMLERİMİZE GIDA VE YEM DENETİMLERİMİZE 
ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ

MART - NİSAN
FINDIK: Azotlu gübrelerin tavsiye edilen miktarının yarısı bu ay içinde kullanılır. 
Tomurcuklar patlamadan önce olmak şartıyla virgül kabuklubiti mücadelesi yapılabilir. 
Tomurcuklar patlamaya başlarken bakteriyel yanıklık hastalığına karşı ilaçlama yapılabilir. 
Ay sonuna doğru fındık galsineğine karşı ilaçlama (ilk ilaçlamadan 20 gün sonra ikinci 
ilaçlama yapılmalı ) ve fındık yaprakdelenine karşı ilaçlama yapılabilir. Bu ayda hava sıcaklığı 
18-20 OC’ye ulaştığında bahçelerde yeni dalkıran galerileri tespit edilirse bu zararlıya karşı 
bir ilaçlama yapılmalıdır.

Nisan ayında Mart ayı sonlarında yapılmamışsa fındık galsineğine karşı (ilk ilaçlamadan 
20 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalı )fındık yaprakdelenine ve dalkırana karşı İlaçlama 
yapılabilir. Ay sonuna doğru fındık kozalak akarlarına karşı ilaçlama yapılabilir. yabancı ot 
mücadelesine başlanabilir. Külleme hastalığı ile mücadeleye başlanabilir. İhtiyaç halinde 
15-20 günde bir ilaçlama tekrarlanır.

KİVİ: Kivi bahçelerinde yeni fidan dikimi yapılır. Azotlu gübreler bu dönemde verilmelidir. 
Çatı sistemi (T sistemi vs.) kurulur.

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

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

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

ARICILIK: Arıların kontrolleri yapılır. İlkbahar şuruplaması uygulanır. Varroa hastalığına 
karşı da ilaçlı mücadele uygulanır. Ayrıca, kovanlarda yavru çürüklüğü ve ishallere karşı da 
tedbirler alınır. 

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

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

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

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

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

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



3Ordu’daTarım

1
ALO GIDA

7 4 ordu.tarimorman.gov.tr

Entegre Mücadele; Hastalık, zararlı ve yabancı otlar başta olmak üzere zararlı or-
ganizmaların çevre ile ilişkilerini dikkate alarak tüm mücadele metotlarının birbiriyle 
uyumlu bir şekilde kullanılmasıyla popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesi-
nin altında tutan zararlı yönetim sistemidir. Bu sistemle zararlı organizmaların gelişimi 
düzenli aralıklarla kontrol edilir. Zorunlu olmadıkça kimyasal mücadeleye başvurulma-
dan diğer yöntemlerle sorun çözülmeye çalışılır. Böylece doğal düşmanların ve do-
ğal dengenin korunması amaçlanır. Üreticilerin Entegre zararlı yönetimini benimseyip 
uygulaması ile girdiler azaltılıp karlılığın artırılması hedeflenir. Kimyasal mücadele zo-
runlu ise çevre dostu ve seçici ilaçlar uygun alet ile etkili en düşük dozda ve en uygun 
zamanda uygulanır. Böylece sürdürülebilir üretim ve çevrenin korunması sağlanır.

Fındık Entegre Mücadele Projesi kapsamında Ordu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lükleri teknik personeli tarafından “Çiftçi Bahçe Okulu” çalışmaları ilçelerimizde devam 
etmektedir. Çiftçi Bahçe Okulu çalışmalarında fındık hastalık ve zararlıları başta olmak 
üzere, fındık yetiştiriciliği ve bitki koruma ürünlerinin kullanımı konularında bizzat ara-
zi üzerinde uygulamalı olarak bilgi verilmekte, üreticilerin soruları cevaplanmaktadır. 
Çiftçi Bahçe Okulu Eğitimleri devam etmektedir.

ENTEGRE MÜCADELEDE ÇİFTÇİ BAHÇE OKULUENTEGRE MÜCADELEDE ÇİFTÇİ BAHÇE OKULU
 EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Fındık ürününün ana zararlısı olan fındık kurdu, beslenme ve yumurta bırakmak yoluyla 
meyvelerde zarar yapmaktadır. Ergin çıkışları mayıs ayında tamamlanarak zarar yapmaya 
başlarlar. Hava sıcaklığı 20ºC’ye erişinceye kadar böcekler uçamadığı için aynı ocak üze-
rinde beslenmek zorunda kalırlar. Bir çift böcek 160 adet meyvede beslenme zararı yap-
makta ve yaklaşık 40 adet yumurtlama ile toplamda 200 adet meyveye zarar vermektedir. 
Böylece fındıkta çok yüksek ekonomik zararlara neden olurlar. 

Erginler öncelikle karanfillerde zarar yapar, daha sonraları fındığın meyve kabuğunu, 
hortumunun ucundaki ağız parçalarıyla kemirerek deler ve kabuk içindeki yumuşak etli 
kısımla beslenir. Normal iriliğe erişinceye kadar zarar gören meyvelerde kabuk içindeki etli 
kısım bozularak sarı bir renk alır. Sonradan bu renk kabuk üzerinde belirir. Meyve beslene-
mediği için kabukta çöküntüler oluşur. Bu zarar şekline halk arasında “sarı karamuk” denir. 
Meyve normal iriliğe eriştikten sonra zarara uğrarsa meyve içi kararır. Bu zarar şekline de 
halk arasında “kara karamuk” denir.

MÜCADELESİ

Kimyasal Mücadele

Fındık kurdu mücadelesi, meyvelerin zararlıdan korunması amacına dayanmaktadır. 
Kimyasal mücadele ergin fındık kurdu zararlısının ekonomik zarar yapmaya başladıkları 
dönemde, bahçedeki hakim çeşitlerin yarıdan fazlası mercimek iriliğine yaklaşınca (3-4 
mm) yapılmalıdır. Fındık kurdu mücadelesine karar vermek için, önce her 2-3 günde bir; 
güneş doğmadan, sabahın erken saatlerinde fındık kurdu sayımı yapılmalıdır. 10 ocakta 2 
ve daha fazla fındık kurdu ergini bulunursa ilaçlama yapılmalı, aksi taktirde ilaçlama yapıl-
mamalıdır. Sayımlarda 10 ocakta 1 ergin Fındık Kokarcası (Pis Kokulu Böcek ) bulunursa her 
iki zararlıya karşı etkili Bitki Koruma Ürünleri ile mücadele yapılmalıdır.

Fındık kurdu popülasyonun yüksek olduğu yerlerde, yumurta koyarak yaptığı zararı 
engellemek için çiftleşme döneminde (mayıs sonu-haziran başı) ikinci bir ilaçlama yapıl-
malıdır.

Bu zararlıya karşı etkili bir mücadele için çiftçilerin tavsiyelere uygun olarak aşağıdaki 
dönemlere göre ilaçlama yapmaları, mücadeledeki başarıyı artıracaktır.       

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yapılan tespitlere göre; İlimizde fındık kurdu mü-
cadele zamanı; Sahil kesimde 14 Mayıs, orta kesimde 18 Mayıs ve yüksek kesimde ise 21 
Mayıs tarihinden itibaren başlanmalıdır. İlaçlamalar sahil, orta ve yüksek kesimde bir haf-
talık süre içinde bitirilmeli ve ilaçlamada etkinliği artırmak için çiftçiler birlikte hareket et-
melidir.

İlaçlamalarda hem fındık kurdu ve hem de fındık yeşil kokarcasına etkili Bitki Koruma 
Ürünleri kullanılmalıdır.

İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemeli gözlük, maske, eldiven, tulum ve çiz-
me mutlaka giyilmelidir. İlaçlama bittikten sonra mutlaka bütün vücudumuz bol sabunlu 
su ile yıkanmalıdır. Boş ilaç ambalajları gelişi güzel çevreye atılmamalı uygun bir şekilde 
bertaraf edilmelidir. İlaçlama yapılan bahçelerde 10 gün süre ile hayvan otlatılmamalıdır.

İlimizin fındıktan sonra diğer önemli bir geçim kaynağı da arıcılıktır. Fındık kurdu ilaç-
laması esnasında arıların su içtiği kaynaklara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması son 
derece önemlidir. İlaçlamalar akşam saatlerinde, arıların uçuş yapmadıkları zamanda ya-
pılmalıdır.

Ayrıca arıcılarımızın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bulundukları yöredeki 
mücadele programları hakkında bilgi alarak, mevcut imkanlar ölçüsünde arı kovanlarını 
ilaçlama yapılacak alanlardan en az 6 km. uzaklaştırmaları gerekmektedir.

FINDIK KURDU MÜCADELESİ BAŞLADIFINDIK KURDU MÜCADELESİ BAŞLADI
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Bizden Haberler

başsağlığı

 Gıda ve Yem Şube Müdürümüz  Şaban 

AKPINAR’ın babası vefat etmiştir. 

 Merhuma rahmet, Müdürümüze ve ailesine baş 

sağlığı diliyoruz.

 İl  Müdürlüğümüz Gıda ve Yem Şube  

Müdürlüğünde Veteriner hekim  olarak görev yapan 

Recai VURAL’ın annesi vefat etmiştir. 

 Merhumeye rahmet, arkadaşımıza ve ailesine 

baş sağlığı diliyoruz.

  

KADIN ARICILARIMIZLA ARI SÜTÜ 
ÜRETİMİMİZ ARTIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığımız Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü’nün destekleriyle uygulanan “Kadın Arıcılar ile 
Arı Sütü Üretimi Projesi” kapsamında İkizce ilçemizdeki 
kadın arıcılarımıza arı sütü üretimi için gerekli olan 
malzemelerin dağıtımı düzenlenen tören ile yapıldı. Törene 
İkizce Kaymakamı Ali Can Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü 
Kemal Yılmaz, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref 
Cınbırtoğlu ve üreticiler katıldı.

Törende söz alan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İlimizde 
yaklaşık yılda 17 bin ton bal üretimi gerçekleştiriyoruz. 
Mevcut bal üretimimiz ile ilimiz ekonomisine yaklaşık 450 
milyon TL civarında bir katkı sağlanıyor. Amacımız bir 
taraftan bal üretiminde verim ve kaliteyi yükseltmek, bir 
taraftan da balın yanında arı sütü, polen, propolis gibi diğer 
arı ürünlerinin üretim miktarlarını artırmaktır” dedi.

Arı ürünlerinin üretimine yönelik çok sayıda proje 
uygulandığını vurgulayan İl Müdürümüz; “İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü olarak son 5 yılda arı ürünlerinin 
çeşitlendirilmesi amacıyla birçok proje hayata geçirdik. 
Önceki yıllarda arı sütü üretimini arttırmaya yönelik yine 
kadın üreticilerimize yönelik projeler uygulayarak ekipman 
desteği sağladık. Yine şu ana kadar 15 binin üzerinde polen 
toplama tuzağı dağıtımı gerçekleştirdik. Arıcılarımız artık 
büyük oranda polen üretimi yapmaya başladılar. Çoğu 

arıcımız bugün bal yanında polen üretimi yapıyor ve 
ilave gelir elde ediyor. Önümüzdeki süreçte DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın kaynaklarını kullanmak 
sureti ile 10 bin polen toplama tuzağının daha dağıtımını 
gerçekleştireceğiz. Ayrıca Bakanlığımız kaynaklarını 
kullanarak uygulayacağımız proje ile de 1.200 adet daha 
polen toplama tuzağını üreticilerimize dağıtmış olacağız” 
ifadelerini kullandı.

Arı ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik yeni bir 
projenin daha hayata geçirildiğini belirten İl Müdürümüz; 
“Tarım ve Orman Bakanlığımız Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü’nün destekleriyle uygulanan “Kadın Arıcılar İle 
Arı Sütü Üretimi Projesi” kapsamında mart ayı içerisinde 
İkizce ilçemizde eşleri ile birlikte arıcılık faaliyeti gösteren 
kadın arıcılarımıza arı sütü eğitimi verilmişti. Eğitimin 
tamamlanmasının ardından bu gün burada kadın 
arıcılarımıza arı sütü üretebilmeleri için yaş polen, balmumu, 
temel petek, çıta, ana arı ızgarası, arı sütü toplama kaşığı, 
süt muhafaza şişesi gibi temel malzemelerin yanında, 
ürettikleri arı sütünü bozulmadan muhafaza edebilmeleri 
için donduruculu buzdolabı ve saha şartlarında gezginci 
olarak da üretim yapabilmeleri için solar enerji üretim paketi 
dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Projemiz kadın arıcılarımız 
başta olmak üzere ilimiz arıcılık sektörü için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Akkuş ilçemizde 100 üreticimize 100 ton organik gübre 

dağıtıldığını belirten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “İl Mü-

dürlüğümüz tarafından hazırlanan, DOKAP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen “Organik Havza-

larda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 

Akkuş ilçemizde 100 üreticimiz daha organik üretime geçiş 

yaptı. Bu kapsamda organik tarıma geçiş yapan, sertifikas-

yon desteği verdiğimiz üreticilerimize 100 ton organik güb-

re dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tabi Bakanlığımızın da bu-

rada ciddi destekleri var. Organik tarım yapanlara bireysel 

sertifika sahibi olanlara dekara 100 TL, grup sertifikasyonla-

rı olanlara da dekara 50 TL destek sağlamaktadır. 2021 yılı 

içerisinde de ilimizde organik tarım yapan üreticilerimize 

Bakanlığımız tarafından 1.7 milyon TL destek verildi. Bun-

dan sonra da tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmala-

rımıza devam edeceğiz. Projemizin ilimiz ve Ülkemiz tarımı 

için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek 

sözlerini noktaladı. Konuşmaların ardından İl Müdürümüz 

Kemal YILMAZ tarafından organik tarım yapacak yeni üre-

ticilerimiz adına Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet KAYA’ya 

sertifikasyon belgesi verildi. 

AKKUŞ İLÇEMİZDE 
100 ÜRETİCİMİZ 

DAHA
 ORGANİK TARIMA 

GEÇİŞ YAPTI
1’den devam
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Ülkemizde varlığı ilk defa 2018 yılında tespit edilen Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) 

tahripkar ve istilacı bir türdür. Başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgil, şeftali, ceviz, Trabzon 

hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan gibi ürünlerde zarar yapan polifag bir zararlıdır. 

Kahverengi Kokarca kışı ergin halde çoğunlukla ev, ahır, depo gibi kapalı mekanların korunaklı 

kısımlarında geçirirler. Kışlayan erginler ortalama sıcaklığın 17 C° ye ulaştığında kışladığı yerlerden 

çıkarak 2-3 hafta beslenip yumurta koymaya başlar.

Ordu İlimizde çok yoğun bir şekilde görülmeyen bu zararlıyı takip etmek, popülasyon yoğunluğunu 

ve dağılımını belirlemek için, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde 

il genelinde toplamda 27 noktada Feromon tuzaklar asılmıştır. Tuzakların asıldığı Mayıs ayından 

itibaren her hafta kontrolü yapılarak bulaşma olup olmadığı takip edilecektir.

Zararlı ile mekanik ve kimyasal mücadele metodları da mevcut olup, konu ile ilgili olarak ayrıntılı 

bilgi almak için İl / İlçe müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz.

KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISINI TAKİP AMACIYLA KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISINI TAKİP AMACIYLA 
FEROMON TUZAKLAR ASILDIFEROMON TUZAKLAR ASILDI

 İnsan hayatı ve sağlığı için çok büyük önem arz eden güvenilir gıdanın temini, etkili ilacın doğru zaman ve 
dozda kullanılması, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmesi, her aşaması kayıt 
altında olan ve izlenebilirliği sağlanmış tarımsal üretim ile mümkündür.

Bu kapsamda Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik 
doğrultusunda Ulubey ilçemize kayıtlı bitkisel üretim yapan üreticilerimize Bitki Koruma Ürünleri Uygulama 
Belgesi verilebilmesi için İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personellerince eğitim 
toplantısı düzenlenmiştir.

Düzenlenen eğitimde katılımcılara Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri 
Hakkında Yönetmelik, zirai mücadele yöntemleri, pestisit formülasyon şekilleri, bunların uygulamaya hazırlanması, 
kalibrasyon, bitki koruma ürünü uygulamalarının çevreye, doğal dengeye, insan sağlığına etkileri konularını içeren 
sunumlar yapılmıştır. Ayrıca bitki koruma ürünlerini uygulamadan önce arıcılık faaliyeti gösteren üreticilerimizin 
bilgilendirilmesi ve arı ölümlerine mahal verilmemesi hakkında bilgilendirme yapılmış olup, karşılıklı öneri ve görüş 
alış verişi yapılmak suretiyle toplantımız sonlandırılmıştır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ 
UYGULAMA BELGESİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİUYGULAMA BELGESİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

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

Kalkan balıkları genellikle denizin 
dibinde yaşayan bir balık türüdür. Dip 
balığı olarak bilinen kalkan balığına, 
Karadeniz de çok sık rastlanılmaktadır. 
Üremeleri genellikle Nisan ayında baş-
layarak yaz boyu devam etmektedir. Bu 

nedenle, üreme dönemlerinde kalkan 
balığı avcılığının yapılmaması gerek-
mektedir.

Bu kapsamda İl ve İlçe Müdürlük-
lerimiz su ürünleri kontrol görevlile-
ri tarafından, İlimiz deniz sahasında, 
Müdürlüğümüze ait kontrol gemisi ile 
yapılan denetimlerde denize serili ola-
rak tespit edilen 2 adet (yaklaşık 3.500 
metre) kalkan ağına el konulmuştur. 
Ayrıca ağlara takılan kalkan ve vatoz 
balıkları canlı olarak suya bırakılmıştır.

Müdürlüğümüz tarafından söz ko-
nusu tarihler arasında kalkan avcılığına 
ilişkin denetimler devam etmektedir.

KALKAN BALIĞI AV YASAĞI KAPSAMINDA 
DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR
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Röportaj

Arı Sütü Üreticisi 
Cihan GÜNEY ve 

Eşi Meryem GÜNEY 
ile Keyifli Bir Sohbet 

Gerçekleştirdik

Sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba adım Cihan Güney eşim Meryem 

Güney ile birlikte Ordu ili İkizce ilçesinde arıcılık 

yapmaktayız. 

Arıcılık yapmaya ne zaman başladınız?

Eskilerde babam arıcılık yapıyordu. 2009 

yılında bende başladım. Buralarda yeterli nektar 

akışı olmadığı için ilimiz arıcıları gibi gezginci 

arıcılık yapmaktayım. Ancak son 2 yıldır pandemi 

sebebiyle gezginci arıcılığı bıraktım. 120 kovan 

arılığa sahibim . Arılarımı kestane balı üretiminde 

kullanıyorum.

Arıcılığa başlarken herhangi bir eğitim aldınız 

mı?

Evet, halk eğitimin açtığı bir arıcılık kursuna 

katılmıştım. Ayrıca ilk başladığım zamanlarda 

Ordulu bir abimiz vardı onun yönlendirmesiyle de 

geliştirdim kendimi. Bunun yanında gözlemleyip 

merak etmek arı kadar çalışıp arıları anlamak 

öğrenmekte gerekiyor.  Tabi ki tüm bunların 

yanında yine bir uzman bilgisine ihtiyacımız 

oluyor ve o zamanda tarım müdürlüklerindeki 

veteriner hekimlerimizden yardım alıyorum.

Arıcılık ile ilgili destek aldınız mı?

Geçen yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 10 

adet polen tuzağı dağıtımı yapmıştı. Polen üretimi 

yaptım ama satışını gerçekleştirmedim. Kendimiz 

için topladık. Bunun dışında baldan başka ana 

arı üretimi yaparak kendi ana arı ihtiyacımı 

karşılıyorum. Bu yıl içinde de Tarım ve Orman 

Bakanlığının Arı Sütü Projesi kapsamında önce 

eşim Meryem Güney arı sütü üretimi ile ilgili eğitim 

aldı. Proje sonunda güneş paneli buzdolabı ve arı 

sütü üretimi malzemeleri desteği aldık. Böylelikle 

arı sütü üretimine de başlamış olduk. Henüz 

üretim miktarımız çok az. İlerleyen zamanda 50 

kovanımızı bu işe ayırıp üretim yaparak 3-4 kg 

civarında arı sütü elde etmeyi hedefliyoruz. Bu da 

bize arıcılık faaliyetlerimizin giderlerine destek 

olur. 

Gezginci arıcılık yaparken ne kadar üretiminiz 

oluyordu? Ürünlerinizi nasıl pazarlıyorsunuz? 

Yıllık 5 ton çiçek balı üretimim oluyordu. 

Bunun yanı sıra 450 kg civarında  kestane balı 

üretimi gerçekleştiriyorduk. Pandemiden dolayı 

yaylaya gidemediğim için ilçemizde de kestane 

çok olduğundan burada kestane balı yapıyoruz. Şu 

an sadece kestane balım mevcut bunu da burada 

yakın çevremde iç piyasada tüketiyorum. Çiçek 

balım olsa onu bu şekilde tüketemiyordum üretimi 

fazla olduğu için toptancıya satıyordum. 

İleriye dönük hedefleriniz nelerdir.

İşletmemi 250 kovan arıya çıkarmak istiyorum. 

Senelik 100 kovan arı satarım 150 kovanı bana 

kalır. 50 kovan arıyı arı sütü üretiminde kalan 

diğer 100 kovanı ise bal üretiminde kullanırım diye 

hedefliyorum. Tabi bu sattığım arı kovanlarımı geri 

kazanmam için arımı beslemem gerekiyor bunun 

içinde gezginci arıcılığa tekrar geri dönmem 

gerek, bunun yanında zaten arı sütü üretiminde 

gezginci arıcılık yapmak da gerekiyor. 

Arıcılık  ile bir aileyi geçindirebiliyor musunuz?

Arıcılık sevgi ile yapılacak bir uğraşı. Ailece 

bu işi yapabiliyorsunuz.İşinizi severek düzenli 

bir şekilde yaptığınız takdirde bir aileyi çok rahat 

geçindirebiliyor. Yapabilecek olanlara tavsiye 

ederim.

Ordu’da Tarım olarak sizlere bu söyleşi, için 
teşekkür eder, bereketli bir sezon dileriz.
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Hayvan ve hayvansal ürün nakillerinde resmi veteri-
ner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından 
muayene ve kontrolden geçirilerek nakli uygun görülen 
hayvan ve hayvansal ürünler için veteriner sağlık raporu 
düzenlenir.

Hayvan nakil araçlarının yükleme yapılmadan önce te-
mizlik ve dezenfeksiyonu yapılarak dezenfeksiyon belgesi 
verilir. Dezenfeksiyon belgesi bulunmayan nakil araçlarıyla 
hayvan ve hayvansal ürünlerin nakline izin verilmez.

Veteriner sağlık raporunun geçerlilik süresi göçer yapı-
lan sevkler haricinde en fazla 5 gündür.

Sığır Cinsi Hayvanların Nakilleri

Sığır cinsi hayvanların il içi nakillerinde hayvan pasa-
portlarının nakil esnasında hayvanların beraberinde bu-
lundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde, işletmenin 
bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüğü tarafından hayvan pasa-
portları kontrol edilerek veteriner sağlık raporu düzenlenir.

Koyun ve keçi türü hayvanların nakilleri

Koyun ve keçi türü hayvanların il içi nakillerinde nakil 
belgesinin nakil esnasında hayvanların beraberinde bu-
lundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde işletmenin 
bağlı bulunduğu İlçe Müdürlüğü tarafından nakil belgesi 
kontrol edilerek veteriner sağlık raporu düzenlenir.

Kanatlı hayvanların nakilleri

Kanatlı hayvanların il içi sevkleri nakil beyannamesi ile 
yapılır. 

İller arasında yapılacak olan kanatlı hayvan sevklerinde 
nakil beyannamesine istinaden düzenlenen veteriner sağ-
lık raporunun bulundurulması zorunludur.

Çıkma tavukların ihracat amacı dışında ya da kesimhane 
veya rendering dışındaki yerlere nakillerine izin verilmez.

Arı nakilleri

Arıların il içi nakillerinde Bakanlık veri tabanından alın-
mış, işletme tescil belgesinin bulundurulması zorunludur.

Gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka 
illere sevk ederken, (veteriner sağlık raporu düzenlenmesi 
için il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Aynı yıl içinde, 31 Aralık 
tarihine kadar yapacakları iller arası hareketler için, örneği 
Bakanlıkça belirlenen vize belgesi ilk hareket sırasında il/ilçe 
müdürlüğünden alınarak veteriner sağlık raporuna eklenir. 
Arıların gittikleri yerdeki il/ilçe müdürlüklerinde resmi vete-
riner hekim tarafından gerekli sağlık muayene ve kontrolle-
rin yapılmasından sonra vize belgesi onaylanarak arılar bir 
sonraki yere sevk edilir.

Tek tırnaklı hayvan nakilleri

Yarış atlarının nakillerinde pedigri/pasaportun bulundu-
rulması zorunludur.

Yarış ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen pedigrili/
pasaportlu atların dışındaki at, katır ve eşeklerin il içi na-
killerinde tek tırnaklı hayvan kimlik belgesi bulundurulması 
zorunludur. İller arası sevklerinde tek tırnaklı hayvan kimlik 
belgesi kontrol edildikten sonra veteriner sağlık raporu dü-
zenlenir.

Etlerin Nakilleri

Kesimhanelerden yapılacak il içi karkas nakillerinde, 
kesimhanede görevli resmî veteriner hekim tarafından dü-
zenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen kesim raporu 
bulundurulur.

Kesimhanelerden başka illere yapılacak karkas nakille-
rinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimha-
nede görevli resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen 
veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.

Yumurta Nakilleri

İnsan tüketimine sunulan yumurtaların kanatlı işlet-
mesinden ambalajlama ve etiketleme ünitesine il içi na-
killerinde nakil beyannamesi bulundurulur. İl dışındaki 
ambalajlama ve etiketleme ünitesine yapılacak sevklerde 
nakil beyannamesine istinaden düzenlenen veteriner sağ-
lık raporunun bulundurulması zorunludur. İnsan tüketimi-
ne sunulan ve mevzuatına uygun olarak ambalajlanmış ve 
etiketlenmiş yumurta nakillerinde veteriner sağlık raporu 
aranmaz.

Birincil arı ürünlerinin nakli

Birincil arı ürünlerinin üretici dışındaki gerçek veya tü-
zel kişiler tarafından il içi nakillerinde müstahsil makbuzu, 
fatura, irsaliye veya irsaliyeli fatura bulundurulması zorun-
ludur. Bu belgeler iller arası sevklerde veteriner sağlık rapo-
runa çevrilir.

Üreticinin kendine ait olan birincil arı ürünlerinin il içi 
nakillerinde nakil beyannamesi bulundurulması zorunlu-
dur. Nakil beyannamesi iller arası sevklerde veteriner sağlık 
raporuna çevrilir.

Birincil arı ürünlerinin 5996 sayılı Kanun kapsamında 
kayıt veya onayı yapılmış işletmelerde paketlenip etiketlen-
mesi durumunda veteriner sağlık raporu aranmaz.

Belgesiz Nakillerde Yapılacak İşlemler Tanımlanma-
mış Hayvanlarla İlgili İşlemler

Hayvan ve hayvansal ürünlerin bu Yönetmelik hüküm-
lerine uygun olmayan şekillerde nakledildiğinin, nakil sıra-
sında ve sonrasında Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer 
alan görevliler tarafından, nakil sonrası saha kontrollerinde 
Bakanlık personeli tarafından tespiti halinde Kanunda yazılı 
cezai işlem uygulanır.

a) Hayvan ve hayvansal ürünlerin bu Yönetmelikte be-
lirtilen nakil belgeleri olmaksızın nakledildiğinin tespiti ha-
linde, hayvan veya hayvansal ürünler kolluk kuvvetlerince 

alıkonularak mülki idare amirine bildirilir. Mülki amir ilgili il/
ilçe müdürlüğüne haber vererek gerekli idari ve fenni ted-
birlerin alınmasını temin eder. İlgili il/ilçe müdürlüğü hay-
van veya hayvansal ürünlerin menşeini araştırır.

b) Hayvanların veya hayvansal ürünlerin menşeinin tes-
piti halinde ilgili il/ilçe müdürlüğü ile irtibat kurularak hasta-
lık durumu araştırılır.

c) Hayvanların menşeinde hastalık bulunmadığı anla-
şılır ve resmi veteriner hekim tarafından yapılan muayene 
sonucunda hayvanlar sağlıklı bulunursa, hayvan ve nakil 
vasıtası sahipleri hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin bi-
rinci fıkrası (f) bendi hükmü gereği hayvan sahiplerine, sı-
ğırlar için hayvan başına 1.233 TL, koyun ve keçi cinsi hay-
vanlar için hayvan başına 189 TL idari para cezası ve nakil 
vasıtası sahiplerine araç başına 4.132 TL idari para cezası 
uygulanmakla beraber veteriner sağlık raporu düzenlene-
rek hayvanların nakline izin verilir. Piyasaya arz amacı dı-
şında değerlendirilmesi mümkün olmayan canlı hayvanlar 
bütün masrafları sahiplerine ait olmak üzere Kanunun 32 
nci maddesinin birinci fıkrası (ç) bendi hükmü gereği Ba-
kanlığın gözetiminde sahipleri veya işletmecisi tarafından 
itlaf ve imha edilir.

ç) Hayvansal ürünlerin menşeinde hastalık bulunmadı-
ğı tespit edilirse hayvansal ürün ve nakil vasıtası sahipleri 
hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrası (f)  ben-
di hükmü gereği 4.132 TL idari para cezası uygulanmakla 
beraber, resmi veteriner hekim tarafından yapılan muaye-
ne sonucunda hayvansal ürünlerin sağlık açısından tehlike 
oluşturmadığı kanaatine varılırsa veteriner sağlık raporu 
düzenlenerek nakline izin verilir. Resmi veteriner hekim ta-
rafından yapılan muayene sonucunda hayvansal ürünlerin 
insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu ve 
mevzuat şartlarını taşımadığı tespit edilirse, bütün masraf-
ları sahiplerine ait olmak üzere Kanunun 32 nci maddesinin 
birinci fıkrası (ç) bendi hükmü gereği Bakanlığın gözetimin-
de sahipleri veya işletmecisi tarafından itlaf ve imha edilir.

d) Hayvansal ürünlerin menşeinin tespit edilemediği 
hallerde bütün masrafları sahiplerine ait olmak üzere Ka-
nunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası (ç) bendi hükmü 
gereği Bakanlığın gözetiminde sahipleri veya işletmecisi 
tarafından itlaf ve imha edilir.

e) Menşeinde hastalık bulunan hayvan veya hayvansal 
ürün sahipleri hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin birinci 
fıkrası (a) bendi gereği 20.706 TL ve (f) bendi gereği 4.132 TL 
idari para cezası uygulanmakla beraber; piyasaya arz ama-
cı dışında değerlendirilmesi mümkün olan canlı hayvan 
ve hayvansal ürünlerin, Bakanlık ve diğer ilgili kurumların 
kontrolünde değerlendirilmesine izin verilir. Piyasaya arz 
amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan canlı 
hayvan ve hayvansal ürünler, Bakanlığın gözetiminde sa-
hipleri veya işletmecisi tarafından itlaf ve imha edilir.

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN NAKİLLERİCANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN NAKİLLERİ

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce İlimizde kültür mantarı yetiştiri-

ciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla uzun yıllardan beri çalışmalar yapılmakta 

olup, artarak devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında; Akkuş İlçemizde 

Argan Yerel Eylem Grubu Derneğinin talebi üzerine  Ordu İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğümüz ile Akkuş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa olarak 

“Mantar Yetiştiriciliği Kursu” düzenlenmektedir.

14 Mayıs 2022 tarihinde başlayan ve Ordu İl Müdürlüğümüz Teknik Perso-

nelleri tarafından verilmeye devam eden eğitimde kursiyerlere; İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Mantar Üretim Ortamları ve Mantar Üretimi konularında bilgiler ve-

rilmektedir.  Teorik eğitimin yanısıra, istiridye mantarı  üretiminde kompost 

hazırlığı ile kütükte ve bitkisel atıklarda mantar miseli ekimi konusunda uy-

gulamalı olarak verilmekte olan eğitime Akkuş İlçesinden katılan kursiyerler 

yoğun ilgi göstermektedirler.

İlimizde üreticilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, küçük ara-

zilerde yüksek gelir getirebilecek ve ilimiz iklimine uygun olan kültür mantarı 

yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları eğitimler ve hibe destekleriyle 

sürdürülmektedir.

Üreticilerimize ürünlerinin bereketli kazançlarının bol olmasını dileriz.

AKKUŞ İLÇEMİZDE MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU VERİLİYORAKKUŞ İLÇEMİZDE MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU VERİLİYOR

Muhammed Ali AKYÜREK

Veteriner Hekim



8 Ordu’daTarım

ordu.tarimorman.gov.tr 1
ALO GIDA

7 4

1’den devam

BAKANIMIZ PROF.DR.VAHİT KİRİŞÇİ

Kirişci, iklim değişikliği, orman yangını ve çevre 
kirliliğine bağlı yaban hayatının sürdüğü ekolojik 
ortamların zarar gördüğünü vurgulayarak “Bu olum-
suzluklara bağlı olarak 1 milyon tür yok olma riski 
altındadır.” ifadesini kullandı.

Ekolojik bozulmaların doğal bir sonucu olarak 
yaban hayatında yaşanan kayıpların zamanla insan 
yaşamını da olumsuz etkileyeceğinin altını çizen 
Kirişci, “Bu nedenle yaban hayatının korunması ve 
sürdürülebilirliğinin temini için atılacak adımlar, ter-
cihin ötesinde bir zorunluluk ve sorumluluktur.” diye 
konuştu.

“ANADOLU’DA 150 MEMELİ, 130 SÜRÜNGEN 
VE 481 KUŞ TÜRÜ VAR”

Kirişci, Türkiye’deki biyolojik çeşitliliğe ilişkin bil-
giler vererek şunları kaydetti:

“Türkiye, dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde 
sahip olduğu biyoçeşitlilikle oldukça önemli bir ko-
numa sahiptir. Anadolu’da 150 memeli, 130 sürüngen 
türü ve 481 kuş türü bulunmaktadır. Bu türlerin kayıt 
altına alınarak eksiksiz bir envantere dönüştürülmesi 
ve düzenli izleme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu 
zenginliğin korunarak sürdürülmesi, ülkemizin bu 
alandaki ayrıcalıklı konumunu güçlendirecektir.”

Envanter çalışmalarına da değinen Kirişci, “Bu yıl 
içerisinde geçekleştirilen envanter çalışmalarında 
ülkemizde yer alan 135 sulak alanda kışlayan, 104 
kuş türüne ait 1 milyon 396 bin 369 adet su kuşu sa-

yılmıştır. 2021 yılında ülkemizde yapılan çalışmalar 
neticesinde, 178 türden 33 bin 817 adet kuş halka-
lanmıştır. Ayrıca son 3 yılda 10 türden 52 yaban hay-
vanı, tasma takılmak suretiyle izlemeye alınmıştır.” 
bilgisini paylaştı.

“HEDEF TÜRLERİMİZİN KORUMA ÇALIŞMA-
LARI SÜRDÜRÜLÜYOR”

Kirişci, Bakanlıkça yürütülen yaban hayvanı üre-
timi ve tabiata yerleştirme çalışmaları kapsamında 
Anadolu yaban koyunu, alageyik, ceylan, geyik ve 
kelaynak gibi nesli tehlike altında olan hayvanların 
üretildiğini ve doğal yaşam alanlarına yerleştirildiği-
ni aktardı.

“Geçen yıl, 13 yaban hayvanı üretim istasyonu-
muzda 225 yaban hayvanı üretimi yapılmış, bunların 
120’si doğaya salınmıştır” diyen Kirişci, bu dönemde 
105 bin kanatlı av hayvanı ile 4,5 milyon alabalığın 
da üretilerek doğaya bırakıldığını anlattı.

Bakan Kirişci, 85 Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası’nda alageyik, geyik, kızıl geyik, ceylan, kelay-
nak, Anadolu yaban koyunu, çengel boynuzlu dağ 
keçisi, yaban keçisi ve karaca gibi hedef türlerin ko-
ruma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

DNA’LARI DONDURULDU

Bakanlık ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Ensti-
tüsü arasında imzalanan protokolün detaylarına iliş-
kin bilgi veren Kirişci, “Ülkemizde bulunan 19 büyük 

memeli yaban hayvanı türünden alınan, 848 DNA 
ve 665 doku hücre örneği, TÜBİTAK Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsünde dondurulmuş olarak saklan-
maktadır. Koruma altına alınan örneklerin, genetik 
çalışmalarda yaralanmak üzere ilgili araştırıcıların 
kullanımına açılması planlanmaktadır.” ifadelerini 
kullandı.

“BİYOLOJİK ZENGİNLİK BİR ÜLKENİN SERVE-
TİDİR”

Kirişci, Türkiye’deki biyolojik çeşitliliğin korunma-
sı amacıyla 100 tür için Bakanlık tarafından “Koruma 
Eylem Planı” hazırlandığını belirterek bu planlar sa-
yesinde türlerin durumunun titizlikle izlendiğini ve 
doğal ortamlarında korunması için gerekli tüm ted-
birlerin hızlıca devreye alındığını aktardı.

2000’li yılların başından itibaren Anadolu Leoparı 
türünün araştırılması için çalışmalar başlatıldığını ve 
Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde bu türün bulun-
ması için sistematik foto kapan kurma çalışmaları 
gerçekleştirildiğini dile getiren Kirişci, yoğun çalış-
malar sonucunda ülkede en son 1974 yılında görü-
len Anadolu Leoparı’nın tekrar görülmeye başlandı-
ğını anımsattı.

Bakan Kirişci, biyolojik zenginliğin bir ülkenin 
serveti olduğuna dikkati çekerek “Sürdürülebilirlik il-
kesi çerçevesinde bu serveti korumak ve geliştirmek 
toplumsal sorumluluğumuzdur.” dedi.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

“TÜRKİYE, SAHİP OLDUĞU BİYOÇEŞİTLİLİKLE ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP”

Turunçgil Uzun Antenli böceği, Ülkemizde ilk defa 2014 
yılında İstanbul’da,  ardından 2016 yılında Antalya’da ve 
2017 yılında Trabzon’da görülmüştür. Ülkemize girişinin 
yurt dışından ithal edilen ve zararlının konukçusu olan süs 
bitkileri ile olduğu belirlenmiştir.  

Anoplophora chinensis erginleri siyah renkli olup, ka-
natları üzerinde düzensiz şekilli beyaz lekeler bulunur. Boyu 
25-35 mm’dir. Bu cinsin en karakteristik özelliği antenlerinin 
çok uzun olmasıdır. Diğer Cerambycidae türlerinden par-
lak siyah olmaları ve kanatları üzerindeki çok sayıda beyaz 
lekelerle ayırt edilirler. Kanatların başa yakın kısmında çok 
sayıda granül bulunur. Larvaları bacaksız, krem rengi ve 
olgunlaştığında 27-38 mm boyundadır. Geniş bir konukçu 
dizilimi vardır. Akçaağaç, kızılağaç, huş ağacı, fındık, gür-
gen, kayın, elma, çınar, dağ muşmulası, kavak, kiraz, söğüt, 
armut ve karaağaç türleri, at kestanesi, turunçgiller konuk-
çuları arasındadır. 

Tropik ve subtropik bölgelerde yılda bir nesil verir ancak 
şartlara bağlı olarak hayat döngüsü 2 yıl sürebilir. Ergin çı-
kışları ilkbahar sonu yaz başında başlar ve yaz boyu sürer. 
Ergin ömrü yaklaşık 1-3 aydır. Erginler önce konukçusu ol-
duğu bitkinin yaprak, yaprak sapı ve ince dalların kabukları-
nı kemirerek beslenir.  Dişiler yeteri kadar beslendikten son-
ra çiftleşir ve yumurta bırakır.  Yumurtalarını ağaçların kalın 
gövdelerine kabuk içine yerleştirir. Yumurta bırakılan yerleri 
saptamak yaşlı ağaçlarda zordur. Genç ağaçlarda yumurta 
bırakılan yerler şişkin görünür. Bir dişi tek tek olmak üzere 
yaklaşık 70 adet yumurta bırakır. Yumurtalar toprak yüzeyi 
hizası ile 60 cm yükseklik arası kabukta T şeklinde açılan 
kesiğin altına bırakılır. Yumurtalar ortalama 10-15 günde 
açılır. Yumurtadan yeni çıkan larva başlangıçta kabuğun 
yeşil kısmında beslenir, 3. larva dönemine kadar floemde, 
3. dönemin sonu ve 4. dönemde ksilemde, daha sonraki 
dönemlerde odun dokusunda beslenir. Son larva dönemi 
odun dokusu içinde düzensiz tüneller açarlar. Bu tüneller 
bir parmağın rahatlıkla girebileceği genişliktedir.  Larvalar 
sonbahar sonu veya kış başında kışlamaya girerler.  Bu dö-
nemde beslenmezler. İlkbaharda tekrar beslenmeye başlar-
lar.

Turunçgil Uzun Antenli Böceğinde zararı hem erginler 
hem de larvalar yapar. Larvalar kambiyum ve odun doku-
larında galeriler açar. Larvalar fidanlarda kısa sürede, ağaç-
larda ise zaman içinde ölüme yol açarlar. Erginler yaprak 
damarları, genç dal ve sürgün kabukları ile beslenir. Bu dal-
larda kurumalara sebep olurlar.

Bu zararlının uluslararası yayılması konukçusu olan bit-
kilerin ithali ve paketleme materyalleri ile gerçekleşmekte-
dir. Ayrıca erginlerin popülasyonu arttığı zaman daha uzun 
mesafelere gidebildiği kaydedilmiştir.  Yüksek yoğunluklar-
da en fazla 2 km ilerleyebildikleri kaydedilmiştir.

Sürveyler yılda en az bir kez olmak üzere yılın herhangi 
bir döneminde yapılabilir. Sürveyler sırasında nisan-mayıs 
aylarında pupa, haziran-temmuz aylarında genç larva ve 
eylül-ekim aylarında ise olgun larva görülmesi beklenir. 
Sürveyler, zararlının taşınmasına olanak sağlayacak olan 
ithal edilen konukçu bitkilerin bulunduğu, dağıtımının ya-
pıldığı ve depolandığı noktaların kontrolü esasına dayalı 
olmalıdır.  Buralarda bulunan bitkiler zararlının bulunma 
olasılığı en yüksek olan bitkilerdir. Zararlının tespitinde 
Anoplophora spp.’nin bulaşık olduğu bilinen ülkelerden di-
kim amaçlı olarak ithal edilmiş olan bitkiler öncelikle kont-
rol edilmelidir.  Bu zararlı özellikle çapı 1 cm’den daha kalın 
gövde ve köklerde bulunabilmektedir.  Sürveyler sırasında 
kabukta renk değişimi ve deformasyonlar olup olmadığı, 
larvanın neden olduğu galeriler ve ergin çıkış deliği aran-
malıdır.  Sürveylerde ithal edilen bitkilerin depolandığı veya 
dikilebileceği alanlar, fidanlıklar, park ve bahçeler, özel bah-
çeler, ormanlık alanlar, sokak ağaçları dikkatli bir şekilde in-
celenmelidir.

Turunçgil Uzun Antenli Böceği Mücadelesinde tespit 
edildiği yerde karantina tedbirleri uygulanır. Bu zararlı ile 
bulaşık ağaçlar belirlendikten sonra eradikasyon çalışmaları 
yapılır. Bu amaçla bulaşık olan alan ve bu alanın 100m çev-
resindeki konukçusu olan bitkiler imha edilir. Bu bitkilerin 
imhası ağaçların kalın kökleriyle birlikte sökülüp öğütülme-
si veya yakılması şeklinde yapılabilir.  Ayrıca bu bulaşık ala-
nın 2 km çevresinde bir tampon bölge oluşturulur. Bu alan-
daki konukçu bitkiler sürekli kontrol edilir. Şüpheli ağaçlar 
kökten, gövdeden ve yapraktan ilaçlanır.

TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ  (Anoplophora chinensis) 

Esra GÜRGÖR/Ziraat Mühendisi
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Malzemesi:  400 gr. asma yaprağı, 
2 su bardağı pirinç, 2 adet soğan, ½ su 
bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı dol-
malık fıstık, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 
1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı 
toz şeker,½ tatlı kaşığı karabiber,  tatlı ka-
şığı nane, ½ tatlı kaşığı yeni bahar, ½ tatlı 
kaşığı tarçın, 400 gr. vişne, 2 su bardağı 
vişne suyu, Tuz

Yapılışı: Soğanı ince kıyın. Pirinci ni-
şastası çıkıncaya kadar yıkayıp süzün.
Geniş bir tencere veya tavada zeytin-
yağını kızdırın. Dolmalık fıstığı ekleyip 
pembeleşene kadar kavurun, soğanı 
ilave ederek kavurmaya devam edin.
Soğanlar yumuşayınca yıkanmış pirinci 
ekleyin, şeffaflaşana kadar kavurmaya 
devam edin. Ardından sırasıyla kuş üzü-
mü, nar ekşisi, karabiber, tuz, tarçın, ye-

nibahar, kuru nane ekleyip karıştırın. Son 
olarak 1 su bardağı vişne suyu 1 su bar-
dağı su ve şeker ilave edip kaymaya bı-
rakın. Pilavın suyu kaynadıktan 5 dakika 
sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. 
Asma yapraklarına uygun miktarda harç 
ve birer adet vişne koyup, kenarlarını or-
taya katlayarak parmak kalınlığında sarın. 
Tencerenin dibine asma yapraklarından 
bir taban yapın. Üzerine yaptığınız sar-
maları dizin. Kalan vişneleri aralarına 
serpiştirin. Üzerine sarmaların hizasına 
gelecek kadar su ve vişne suyu karışı-
mı ekleyin, isterseniz 1-2 yemek kaşığı 
zeytinyağı da gezdirebilirsiniz. Üstüne 
porselen bir tabak koyup tencerenin ka-
pağını kapatın. Çok kısık ateşte yaklaşık 
35-40 dakika pişirin.Kendi tenceresinde 
oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ilık 
ya da soğuk servis edin.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Mevsimsel alerjilere iyi gelir.

Prostat kanseri ve damar tıkanıklığını önler.

Nane hazımsızlığa iyi gelir.

Nane çayı soğuk algınlığına iyi gelir.

Solunum bozukluklarını önler.

Ağrıyı azaltır, mide bulantısına iyi gelir.

Nane ağız kötü ağız kokusunu giderir.

D o k s a n l ı 
yaşlara yaklaş-
mış iki yaşlı ka-
dın sohbet edi-
yorlarmış.

- “Benim bey 
bu sıralarda kötü bir alışkanlık edindi. Tırnakla-
rını yemeye başladı. Ne yaptıysam vazgeçire-
medim. Sinirlerimi bozuyor.”

Diğer kadın ise cevaben:

- “Haklısın benimki de bir ara başladı ama uy-
guladığım tedbirlerle tırnak yemesini engelle-
dim.” der.

- “Çok iyi! Ne yaptıysan bana da öğret lütfen.”

- “Çok basit dişlerini sakladım.”

VİŞNELİ YAPRAK SARMASI HİRA TATLISI

& Bitkiler

Sağlık

NANE

biraz da 

gülelim...

4 Vişneli Yaprak 
Sarması

4 Hira Tatlısı

- TIRNAK -

-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:  1 adetyumurta, 1/2 su bardağı, yoğurt, 1/2 
su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı, irmik, 1,5 su bardağı un, 
1 paket kabartma tozu, 1/2 paket vanilin Üstünü bulamak 
için: 1/2 su bardağı irmik

Şerbeti için: 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su

Yapılışı: İlk olarak uygun bir tencereye su ve şekeri 
alın. Şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlama-
dan altını kapatın ve soğumaya bırakın. Yoğurma kabına 
hamur için gerekli tüm malzemeleri ekleyin. Bir spatula 
yardımıyla güzelce karıştırın. Ele yapışan bir hamur elde 
edeceksiniz. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde 
parçalar koparın. Genişçe bir kaba aldığınız irmiğin içine 
atın ve her tarafını irmikle kaplanacak şekilde yuvarlayın. 
Tüm hamuru bu şekilde şekillendirin ve yağlı kağıt seril-
miş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik 
fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızara kadar pişirin.Tatlılar 
fırından çıkar çıkmaz üstlerine soğuk şerbeti gezdirin. Şer-
bet tamamen çekene kadar tatlınızı dinlendirin. Şerbetini 
çekip dinlenen tatlılarınızı Antep fıstığıyla süsleyip servis 
edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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Tarım ve Orman Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın koordinas-
yonunda her yıl ilköğretim öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazan-
dırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve 
gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek amacıyla “Lider Çocuk Tarım Kampı” düzen-
lenmektedir.

2022 yılında “Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği “ teması 
ile gerçekleştirilen “Lider Çocuk Tarım Kampı”, ilimizde İl Müdürlüğümüz koordinas-
yonunda Altınordu ilçesinde bulunan Haki Yener İlkokulundan 30 öğrencinin katılımı 
ile 16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin balık-
çılık ve su ürünleri konularında bilgilerini arttırmak, su ürünlerini ve su kaynaklarını 
tanıtmak, su ürünleri tüketiminin beslenmemizdeki önemi, kaybolmakta olan türlere 
karşı doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi gibi konularda etkinlikler düzenlenmiştir.

Düzenlenen kamp etkinlikleri çerçevesinde ilk gün, İl Müdürlüğümüz toplantı sa-

lonunda öğrencilerimize İl Müdürlüğümüz çalışmaları hakkında bilgiler verildikten 
sonra Kışlaönü balıkçı barınağı ziyaret edilerek balıkçılar ile sohbet edilmiş, daha son-
ra ise ilimizin ana ürünü olan fındığın işlendiği fındık fabrikası ardından ise Karadeniz 
Bölgemizin önemli ürünlerinden olan çay fabrikası ziyaret edilmiştir. 

Kampın ikinci gününde ise Fatsa ilçemizde bulunan broiler tavuk işletmesi ile su 
ürünleri üretim tesisi gezilerek öğrencilere balık ikram edilmiş günün sonunda ise 
mantar üretim tesisi ziyaret edilmiştir.

Kampın son gününde ise Arıcılık Araştırma Enstitüsüne gidilmiş, balın üretim aşa-
ması ve arıcılık faaliyetleri anlatılarak balla ilgili tüm analizlerin gerçekleştirildiği la-
boratuvarlar ve Bal Paketleme Tesisi ziyaret edilmiş, ardından çilek tarlası gezilmiştir.

Kampın ardından İl Müdürlüğü bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek İl Mü-
dürümüz Kemal Yılmaz tarafından öğrencilere hediyeler ve kamp katılım belgesi tak-
dim edildi.

ÖĞRENCİLER HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİÖĞRENCİLER HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

İl Müdürümüz Kemal Yılmaz; Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesindeki arılığın-
da hazırlık yapan üreticileri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlimiz arıcılığı hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal Yılmaz; 
“İlimizde 3 bin civarında arıcımız tarafından yıllık ortalama 17 bin ton bal üretil-
mektedir. Bal üretimi ilimiz ekonomisine yaklaşık 450 milyon TL katkı sağlamak-
tadır” dedi.

Türkiye’de bal üretiminin en fazla yapıldığı il olan Ordu’da, arıcıların yüzde 
90’ının gezgin olduğunu söyleyen İl Müdürümüz; “İlimizde gezgin arıcılar, Ra-
mazan Bayramı sonrası başka bölgelere göç için hazırlıklara başladı. Mayıs ayının 
ilk haftasından itibaren yayla yolcuğuna başlamayı planlayan ve Türkiye’yi adeta 
karış karış gezen Ordulu arıcılar, bir yandan kovanlarını ve çerçevelerini tamir edi-
yor, diğer yandan da yaylada arı bakımı için gerekli malzemeleri tedarik etmeye 
çalışıyor. Dünyanın en tatlı gıdasını sofralara getirmek için tüm arıcılarımız gece 
gündüz demeden, ailelerinden uzak çalışıyorlar. Bu yolculuğun sonunda gezginci 
arıcılarımız balı sofralarımıza getirmeyi başarıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakanlığımız tarafından arıcılarımıza önemli desteklerin de verildiğini belirten 
İl Müdürümüz; “Bakanlığımızca arıcılarımıza arılı kovan desteği verilmektedir. Bu 
kapsamda İlimiz arıcılarına 8 milyon lira destekleme ödemesi gerçekleştirildi. Bu 
sene arılı kovan başına 20 lira destekleme ödemesi yapılacak. Böylece ilimiz arı-
cılarına yaklaşık 11 milyon lira destekleme yapılmış olacaktır” şeklinde konuştu.

Arılarda varroa hastalığına karşı verilen mücadelenin önemine de dikkat çeken 
İl Müdürümüz; “Bu hastalığa karşı mücadelenin kesinlikle yapılması gerekiyor. Bu 
konuda tüm arıcılarımız dikkatli olmalı. Mümkünse toplu ilaçlama yapsınlar. Toplu 
ilaçlama varroada başarıyı artırıyor. Tüm arıcılarımıza bol ve bereketli bir sezon 
diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı. 

İLİMİZ ARICILARI BAŞKA BÖLGELERE GÖÇ İÇİN İLİMİZ ARICILARI BAŞKA BÖLGELERE GÖÇ İÇİN 
HAZIRLIKLARA BAŞLADIHAZIRLIKLARA BAŞLADI


