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BAKANIMIZ 
PROF. DR. VAHİT KİRİŞÇİ:

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci Rus-

ya-Ukrayna Savaşı’nın tarım sektörüne etkisini ve yeni 

dönemde uygulanacak tarım politikalarını değerlendirdi.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardın-

dan tarım sektörünün küresel düzeyde daha da ön plana 

çıktığını dile getiren Bakan Kirişci, Türkiye’de söz konu-

su süreçlerde gıda arzı açısından sıkıntı yaşanmadığını 

söyledi.

Rusya ve Ukrayna’nın, hububat ve bakliyat başta 

olmak üzere tedarik konusunda Türkiye için iki önemli 

ülke olduğuna işaret eden Bakan Kirişci şu değerlendir-

mede bulundu:

“Hububatımızın, bakliyatımızın bir bölümünü, yeme 

ilişkin ham maddemizi, yağlık ayçiçeğimizi bu ülkeler-

den temin ediyoruz. Bu ülkelerin şu anda savaş içinde 

olmalarından kaynaklı bazı ufak tefek aksaklıklar olsa da 

proaktif olarak almış olduğumuz tedbirler, ülkemizde 

bunlara ilişkin sıkıntıları en az düzeyde tuttu. Şu anda 

ülkemizin özellikle gıda bulunurluk konusunda önemli 

bir açmazı bulunmamakta.”

“STRATEJİK ÜRÜNLERİ 
ÜRETMEK ÜZERİNE 

BİR TARIM SEKTÖRÜ 
KURGULAYACAĞIZ”
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İLİMİZDE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜRETİMİ ARTTI
İlimiz 121 km kıyı uzunluğuna sahip olup, su 

ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı açısından oldukça 
uygun bir coğrafi konuma sahiptir. Dolayısıyla su 
ürünleri yetiştiriciliği de aktif şekilde yapılmaktadır.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ; “Su ürünleri yetiştiriciliği sek-
törü yalnızca denizlerde veya karada kurulan balık 
çiftliklerinden ibaret olmayıp, üretim-işleme-değer-
lendirme-paketleme-ihracat boyutu ile tarımsal bir 

sanayi kolu şeklini almıştır.  Sektör yavru balık ku-
luçkahaneleri, balık yemi fabrikaları, üretilen balık-
ları işleyen ve tüketime hazır hale getiren tesisler 
ile entegre bir faaliyet bütünüdür. Ayrıca, gemi, ağ 
yapım atölyeleri, kafes ve havuzların yapım ve do-
nanımlarını sağlayan imalathaneler, istihdama im-
kan vermesi ile bütünleşik bir bağ içerisindedir. Bu 
ise yan sanayinin gelişmesinde, istihdam imkanının 
artırılmasında büyük rol oynamaktadır.”dedi.

Bakanlığımızca 25-27 Şubat 2022 tarihleri arasında 
Antalya İlinde düzenlenen “Genişletilmiş Koordinasyon 
Toplantısı”nda İl Müdürümüz Kemal YILMAZ 2 ödül birden 
aldı.

 Bakanlığımızca, 2020 yılından buyana merkez, taşra 
teşkilatı ile bağlı ve ilgili tüm kuruluşların yıl içinde gerçek-
leştirmeleri istenilen Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) 
belirlenerek takibi yapılmıştır. Bakanlığımız tarafından 2021 
yılı performans hedeflerinin değerlendirilmesi sonucunda 
ilimiz performansı en yüksek iller arasında yer almıştır. Bu 
başarıdan dolayı İl Müdürümüz Kemal YILMAZ Sayın Ba-
kanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından Başarı Belgesi ile 
taltif edilmiştir. İl Müdürümüze Başarı Belgesi Antalya’da 
düzenlenen Genişletilmiş Koordinasyon toplantısında Ba-
kan Yardımcısı Sayın Akif ÖZKALDI tarafından verilmiştir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ; “Bakanlığımızca Antalya İlinde düzenle-

nen “2022 Yılı Genişletilmiş Koordinasyon Toplantısı”nda 
Bakanlığımızca yürütülen çalışma ve faaliyetlerin değer-
lendirildiği oldukça kapsamlı ve yararlı bir toplantı gerçek-
leştirilmiştir. Toplantı da tarafıma Sayın Bakanımız Dr. Bekir 
PAKDEMİRLİ tarafından Başarı Belgesi verilmiştir. Sağlanan 
bu başarının ve alınan bu Başarı Belgesinin mimarı 7/24 
mesai mefhumu gözetmeksizin Ordu tarımının gelişmesi 
adına emek sarf eden, her kademede görev yapan İl ve İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personelidir. Ben emek-
leri ve gayretli çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor ve bizi bu belgeyle onurlandıran Sayın Ba-
kanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’ye ise şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.

Ayrıca mesleki hayatında 30.yılını çalışan İl Müdürümüz 
Kemal YILMAZ’a tarıma verdiği emek ve hizmetlerden dola-
yı ve gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalar ve projeler 
adına Bakanlığımızca Teşekkür Belgesi ve plaket verilmiştir.

BU GURUR TÜM ORDU TARIM CAMİASININ

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından suni tohum-
lama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata ge-
çirilen ETKİYAP (Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması 
Projesi)  projesi kapsamında suni tohumlamada kullanıla-
cak malzemelerin dağıtımı gerçekleştirildi.

Malzeme dağıtım töreninde konuşma yapan İl Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ; “Ülke hayvancılığının gelişmesi, aynı 
iş gücü ve neredeyse aynı giderlerle birim hayvandan elde 
edilen verimin arttırılması ancak ıslah çalışmaları ile müm-
kündür. Islah çalışmaları ise özenle seçilmiş boğa sperma-
larının kullanıldığı suni tohumlama ile gerçekleşebilmek-
tedir. Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığımızca suni 
tohumlama faaliyetlerinin yaygınlaştırılması adına birçok 
çalışma ve proje yürütülmüş olup, bu projelere bir yenisi 
eklenerek ETKİYAP (Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırıl-
ması Projesi) projesini hayata geçirilmiştir” dedi.

Suni tohumlamanın öneminden bahseden İl Müdürü-
müz; “ETKİYAP (Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması 
Projesi) projesi ile amaçlanan ilimizde aslında yaygın ola-
rak yapılan tohumlama faaliyetlerini en ücra köşelere kadar 
yaymak ve böylelikle kırmızı et üretiminde, canlı ağırlık ve 
karkas randımanında artış sağlanması, yetiştiricilerin bi-

rim hayvandan elde ettiği gelirlerin artırılması, doğal aşım 
ile bulaşmanın sık görüldüğü bulaşıcı hastalıkların önüne 
geçilerek sürü sağlığının korunmasıdır. Ayrıca ilimizde sü-
tündeki yağ oranı ve lezzeti ile fark oluşturan Jersey ırkı 
büyükbaş hayvan sayısının suni tohumlama yöntemiyle 
arttırılması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

ETKİYAP PROJESİ KAPSAMINDA SUNİ TOHUMLAMADA 
KULLANILACAK MALZEMELERİN DAĞITIMI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Pratikteki deneyimlerin gösterdiği sınırlar içinde kalan miktarlarda ve koşullarda 
hayvanlara yedirildiğinde, hayvanların sağlığına zarar vermeyen, hayvanların yaşamla-
rını sürdürmelerini ve verim vermelerini sağlayan, hayvanların yararlanabileceği form-
larda organik ve inorganik besin maddeleri içeren ve ağız yoluyla alınan tüm maddele-
re YEM denir.   

Bir materyalin yem sayılabilmesi için taşıması gereken genel özelliklerinden birisi 
de hayvanların yaşama ve verim verebilmesi için gereksinim duyduğu besin maddele-
rini içermesidir.  Ayrıca içerdiği besin maddeleri hayvanların yararlanabilecekleri form-
larda da olmalıdır

Yemler, ot saman, mısır, arpa, süt vb. çeşitli bitkisel veya hayvansal kaynaklı tama-
men doğal ürünler olabilecekleri gibi, bunların işlenme artıkları veya yan ürünleri ve 
tamamen teknoloji ürünü maddelerde olabilirler.  Mısır glüteni, buğday kepeği, kan 
unu, süt tozu, yağlı tohum küspeleri gibi ürünler işlenme artıklarını oluşturmaktadır.  
İleri teknoloji ürünü olan ve tamamen yapay olarak elde edilen aminoasitler, çeşitli 
vitaminler ve mineraller gibi bazı sentetik maddelerde besin değerine sahip oldukları 
için yem olarak tanımlanmaktadır.

Yemler yapılarında bulundurdukları besin maddelerinin konsantrasyonu derecesin-
de değer kazanırlar.   Birim hacimde (ağırlıkta) yüksek oranda sindirilebilir besin mad-
desi içeren yemlere “ yoğun (kesif) yemler” (arpa, mısır, buğday vb) adı verilir . Birim 
ağırlıkta düşük oranda sindirilebilir besin maddeleri içeren yemlere ise “kaba yemler” 
adı verilir (saman, kuru ot vb).  

Yonca yem bitkilerinin en önemlilerinden biri olan yoncanın yem değeri de olduk-
ça yüksektir. Bu nedenle yonca, dünyada en çok yetiştirilen yem bitkileri arasındadır. 
Yonca, hayvan beslemede genellikle kuru ot olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda yonca 
silajı yapımı da yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, yoncanın pelet ve un formunda tüketime 
sunulduğuna da rastlanmaktadır. Bunlara ek olarak yonca erozyona karşı örtücü bitki 
ve yeşil gübre olarak da değerlendirilmektedir.

Yonca protein, kalsiyum ve diğer mineraller ile B, C, D, E ve K vitamini açısından 
zengindir.

Yonca, çok yıllık, yeşil ve kuru ot olarak kullanılabilen, çiçek veren bir baklagil yem 
bitkisidir. Ot verimi yüksektir ve bölgelere göre değişmekle beraber bir yılda 3-8 ara-
sı biçim alınabilmektedir. Yonca yetiştirildiği toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini 
olumlu yönde etkilemektedir.

Yonca, süt sığırları için lezzetli, yüksek enerji ve protein içerikli bir besin kaynağıdır. 
Köklerinde barındırdığı bakteriler sayesinde, azotun yetersiz olduğu topraklarda yüksek 
protein içerikli yem üretimini sağlamanın yanı sıra toprağın azot seviyesini de artırır. 
Çok güçlü bir kök yapısına sahip olması özellikle kuraklık dönemlerinde dayanıklılığını 
artırmaktadır

Korunga; Korunga bitkisi yaklaşık 80-100 türü bulunan, çok yıllık ve anavatanı Asya 
ve Avrupa olan baklagil yem bitkisidir. Asya ve Avrupa’da geniş bir coğrafyada yetiştiri-
ciliği yapılmaktadır. Ülkemizde yetişen yabani türleri bulunmaktadır. 5-6 yıl hiç bozul-
madan aynı tarladan ot alınabilir. Yatmaya dayanıklı ve hiç bir bitkinin yetişmediği ve-
rimsiz, taşlık, meyilli araziler korunga ekerek değerlendirilebilir. Çiçekleri pembe renkli 
ve salkım şeklindedir. Proteince zengin ve yem kalitesi iyi olan korunga otu kalsiyum, 
fosfor ve diğer mineral maddelerce zengindir. Korunga bitkisi içerdiği besin maddeleri 
ve lezzet bakımından yoncaya eş değer sayılabilecek bir bitkidir. Hayvanlarda hazmı 
olumsuz etkileyen lignin maddesi korungada yoncadan daha az oranda bulunmakta-
dır. Korunga bitkisi hayvanlarda şişkinliğe neden olmaz. Korunga otu yaklaşık %20-25 
oranında ham protein içerir. Ayrıca tohumlarında bu oran %36 civarındadır. Bu nedenle 
tohumları hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir. Korunga bitkisinin çiçekleri arılar 
için çok iyi bir bal özü ve polen kaynağıdır.

Korunga bitkisi günümüzde yeşil ve kuru ot olarak değerlendirilmekte, silo yemi ve 
mera karışımlarında kullanılmaktadır. Ayrıca korunga öncü bitki olarak toprak ıslahında 
büyük bir öneme sahiptir. Kazık kök sistemine sahip olan korunganın kökleri toprağın 
derinlere kadar işler. Bu sebeple toprağın ıslahı ve kendinden sonra gelecek kültür bit-
kilerine elverişli bir gelişme ortamına ve tohum yatağının hazırlanması bakımından son 
derece faydalıdır. Korunga bitkisinin ot verimi fakir ve kıraç topraklarda yonca ve üç-
gülden daha fazladır, köklerinin katyon değiştirme kapasitesi yonca, yulaf ve mısırdan 
daha yüksektir, ot üretimi için buğdaygil bitkilerle karışık ekilebilir ve münavebe bitkisi 
olarak kullanılır

Üçgül Ruminant beslemede ideal ve ekonomik bir yem maddesi olup ülkemiz çayır 
ve mer’a alanlarında bol miktarda bulunmaktadır.  Üçgül protein, mineral ve vitamin 
yönünden buğdaygil ve diğer çayır otlarından daha zengindir.  Buna ilaveten lezzetli 
bir yem maddesidir.  Ülkemizde en çok yetiştirileni ak üçgüldür.  Bundan başka önemli 
üçgül türleri, çayır üçgülü, İran üçgülü, yeraltı üçgülü, İskenderiye üçgülü, kırmızı üç-
gül, çilek üçgülü ve melez üçgül olup bunlar içerisinde önemli olanları çayır üçgülü ile 
ak üçgüldür.  Aşırı tüketilmesi halinde rumende oluşan fermantasyon gazları şişmeye 
neden olabilir.  Çayır üçgülleri östrojenik etkinliğe sahip isoflavan yapısında bir bileşik 
içerir.  Bu tür bitkilerin yoğun olduğu meralarda otlayan koyunlarda geçici kısırlık ve 
doğum sonrası kuzu ölümleri görülebilmektedir

Fiğ bitkisi yaklaşık 150 türü bulunan ve tek yıllık baklagil yem bitkisidir. Bu bitkinin 
anavatanı Akdeniz, Asya ve Avrupa ülkeleridir. Fiğ türlerinin zaman ne zaman kültüre 
alındığı bilinmemektedir. Fiğin ülkemizde doğal olarak yetişen türleri vardır. Fiğ türleri 
geniş adaptasyon yeteneğine sahiptir. Bu nedenle Akdeniz ülkelerinde, Avrupa’nın orta 
ve kuzey bölgelerinde, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Ortadoğu ülkelerinde yaygın 
olarak yetiştirilmektedir.

Fiğ, ot verimi yüksek olan ve elde edilen otun besin değeri iyi olan baklagil yem bit-
kisidir. Fiğ türleri ülkemizde genellikle kaba yem elde etmek amacıyla yetiştirilmektedir. 
Fakat tohumları yüksek oranda protein içerdiği için kesif yem amacıylada yetiştirilmek-
tedir. Fiğ bitkisinden elde edilen ot hayvanlarda şişmeye neden olmaz. Çiçeklenme dö-
nemi başlangıcında biçilen fiğ kuru otunda yaklaşık olarak %12–20 ham protein, %6–10 
ham kül, %25–26 ham selüloz ve %45–46 azotsuz öz madde bulunur. Ülkemizde yetiş-
tirilen fiğ bitkisi yeşil veya kuru ot elde etmek, tane yem elde etmek, yeşil gübre bitkisi 
olarak, mera bitkisi olarak ve silajlık bitki olarak kullanılır.

OCAK - ŞUBAT

MART - NİSAN

YEMLER VE HAYVAN BESLEME 

Seracettin GÜRSOY
Ziraat Mühendisi

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

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

yanmış hayvan gübresi toprağa karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozaları da bu dönemde 

toplanmalıdır. Fındık koşnili ve virgül kabuklu biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.

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

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım ve beslemeye 

dikkat edilir. Vitamin ve mineral karması katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine 

de devam edilir. Gebeliğin son iki ayına giren hayvanlar kuruya alınır. Ahırlar temizlenerek 

doğum bölmeleri hazırlanır. Meme hastalıklarını önlemek amacıyla meme temizliğine 

dikkat edilir. Yeni doğan buzağıların göbek kordonundan vücuda mikrop bulaşmaması 

için önlem alınır ve bakım beslemesine de ayrıca dikkat edilir. İkinci kez parazit ilaçlaması 

uygulanır. Şap aşısı yapılır.

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara kaliteli kaba 

yeme ilaveten günde 0,5-1 kg kadar kesif yem verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde 

hayvanlar kapıdan giriş ve çıkışlarda sıkıştırılmamalıdır. Bu dönemde ağıl temizliğine ve 

havalandırmaya özen gösterilir. 

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

havalandırması yapılır. Kovanlar farelerden korunur. 

FINDIK: Fındık bahçelerine verilecek olan azotlu gübrenin yarısı Mart ayı başlarında 

çapa ile 5-10 cm toprak derinliğine karıştırılarak verilir. Ocak altları kuru otlu ise gübre 

verilecek alan önce çapa ile otlarından temizlenmelidir. Nisan ayının ikinci haftasından 

itibaren de fındık kozalak akarı mücadelesine başlanır. Yine, fındık virgül kabuklu biti 

mücadelesi de Mart ayı başlarında yapılmalıdır. Fenolojik duruma göra Nisan ayında 

fındık külleme mücadelesi yapılır.

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

verilmelidir. SERACILIK: Seralarda ilkbahar sezonu için toprak hazırlığı yapılır. 

Toprakta hastalık ve zararlı görüldüğü takdirde toprak ilaçlanır. Mart ayı başlarında tohum 

ekimi yapılır. Fideler 5-6 yaprağa ulaştığında seralardaki yerlerine dikilir. Danaburnu ve 

kök çürüklüğüne karşı ilaçlı mücadele uygulanır.  

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ: Sığırlarda şap, LSD ve şarbon hastalıkları ile mücadele  

amacıyla aşılamalar gerçekleştirilir. Kıl kurduna karşı parazit hapı verilir. Ahırların 

dezenfeksiyonuna dikkat edilir. Yem rasyonlarına vitamin ve mineral yönünden takviye 

yapılır. Yem değişiklikleri hayvanlarda bağırsak bozukluklarına neden olduğundan 

hayvanlar meraya tedricen çıkarılmalıdır.

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ: Koyunlarda rasyonel bakım ve beslemeye dikkat 

edilir. İlkbaharda taze çayırlardan zehirlenmeleri önlemek için Enteretoksemi aşısı 

yaptırılmalıdır.

ARICILIK: Arıların kontrolleri yapılır. İlkbahar şuruplaması uygulanır. Varroa 

hastalığına karşı da ilaçlı mücadele uygulanır. 
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Beslenme yaşamın sürmesi için en temel gereksinim-
lerden biridir. Beslenme ile sağlık arasındaki ilişki göz önüne 
alındığında bireyler, tükettiği gıda maddelerine farkındalıkla 
yaklaşarak, gıda satın alma davranışlarını eleştirel bir şekilde 
gerçekleştirerek iyi ve güvenli gıdaya, dolayısıyla sürdürü-
lebilir bir sağlıklı yaşama ulaşma amacı içinde olabilmek-
tedir. Beslenme, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel 
yapılarına bağlı olarak değişebilmekte ve bu değişim de 
o toplumun beslenme alışkanlıklarına yansıyabilmektedir. 
Beslenme düzeylerinin ve gıda ürünleri tüketiminin değiş-
mesinde ise gelir artışı, sosyal ve kültürel değişimler, eği-
tim düzeyinin artması, annenin çalışma hayatında giderek 
artan oranda pay alması, ulusal pazar sınırlarının kalkması, 
iletişim olanaklarının artması, perakendeciliğin gelişmesi ve 
ulaşım olanaklarının kolaylaşması gösterilmektedir. Yeme 
içme örüntüsü hazır gıda tüketimi ve dışarda yemek yeme 
üzerine kurulu bir yaşam tarzına dönüşmekte, bu yeni ya-
şam tarzı yeni konuları da beraberinde getirmektedir. 

Bu yeni konular içerisinde gıda ambalajı okuyup yo-
rumlama, gıda saklama yöntemleri, gıda alerjenliği, dışar-
da yeme içme güvenliği yer almaktadır. Gıda ve beslenme 
konusunda sahip olunan bilgi, tutum, beceri ve davranışlar 
besin seçimi, tüketimini ve beslenme örüntüsünü etkile-
mektedir. Dolayısıyla sağlıklı beslenme davranışlarının ge-
liştirilmesinde, gıda okuryazarlığı önemli bir rol oynamak-
tadır. 

Gıda okuryazarlığı bireylerin gıda, beslenme, besin se-
çimi, besin tüketimi, sağlıklı beslenme, gıda güvencesi ve 
güvenliği gibi konularda doğru bilgi, tutum ve beceri sahibi 
olmalarını, bu konularda doğru kararlar almalarını ve uygun 
davranışlar göstermelerini içermekte; insanların kendileri 
ve aileleri için sağlıklı, lezzetli, uygun maliyetli yemekleri 
hazırlamalarına yardımcı olan bir dizi beceri ve özelliği ba-
rındırmaktadır. İşlenmiş gıda üretimi ve tüketiminin artışıy-
la beraber gıda okuryazarı olmak, bireylere gıdanın içeriğini 
daha iyi kavrama ve gıdadan kaynaklı olumsuzluklardan 
korunma imkânı da sağlamaktadır. 

“Gıda okuryazarlığı” teriminin analizinde 6 tema ortaya 
konmuştur. Bunlar; 

* Beceri ve davranışlar, 

* Gıda / sağlık seçimleri, 

* Kültür, 

* Bilgi, 

* Duygular 

* Gıda sistemleri olarak sıralanmıştır. 

Beceri ve davranışlar, yiyecek içeren fiziksel eylemleri 
veya yetenekleri tanımlamaktadır. 

Gıda/sağlık seçimleri, gıda kullanımının bilinçli tercihle-
riyle ilişkili eylemleri tanımlamaktadır. 

Kültür, yiyeceklerin toplumsal yönlerini tanımlamakta-
dır. 

Bilgi, yiyecek hakkında bilgi edinme ve bunları öğrenme 
(yani, beslenme eğitimi) becerisini ifade etmektedir. 

Duygular, tutum ve motivasyonun etkisini kapsamak-
tadır. 

Gıda sistemleri ise, gıda sistemlerinin karmaşıklığını 
(çevresel etki, gıda israfı, gıda riski/güvenliği vb.) anlamayı 
ifade etmektedir.

Toplumun her kesimini ilgilendiren bir gereksinim olan 
gıda okuryazarlığını etkileyen değişkenlerden biri de bu 
konuda sahip olunan becerilerdir. Değişik türdeki yazılı 
kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorum-
lama, bir araya getirme, iletişim kurma ve hesap yapma 
yeteneklerini içeren okuryazarlık gıda okuryazarlığının sağ-
lanması açısından kritik bir öneme sahiptir. Okuryazarlık 
becerilerinin yanı sıra, bireylerin gıdalar ve beslenme hak-
kında karmaşık olan bilgiyi anlayabilmesi, eleştirel olarak 
değerlendirebilmesi, sağlıklı beslenme uygulamalarına 
dönüştürebilmesi için çeşitli becerilere gereksinim duyul-
maktadır. Yiyecek ve içecek satın alırken çeşitli ölçütleri göz 
önünde bulundurma, ürün yetiştirme, besin seçme, hazır-
lama, pişirme, servis yapma gibi becerilere de sahip olmak 
gereklidir. Bununla birlikte, gıda ve beslenme ile ilgili istatis-
tik içeren bilgilerin, günlük tüketilmesi gereken miktarların, 
porsiyon ölçülerinin, besin etiketlerinde yer alan enerji ve 
besin değeri bilgilerinin anlaşılması için, matematiksel be-
cerilere de gereksinim duyulduğu bildirilmiştir.

Toplumsal anlamda sağlıklı gıda ve beslenme anlayışı-
nın yerleştirilmesinde kullanılabilecek en önemli araçlar-
dan birisi de gıda ambalajlarında yer alan ürün etiketleridir. 
Ürün etiketleri vasıtasıyla tüketiciler; ürün bileşimi, son tü-
ketim tarihi, kullanım şekli, üretim yeri ve besin değerleri 
hakkında bilgiler edinirken; tüketici güveni elde etmenin 
yanı sıra, ürün kullanılabilirliği ve ihtiyaçların tatmin düzeyi 
ile ilgili satın alma karar süreçlerine de etki edebilmekte-
dir. Ambalajlı gıdaların etiketlerinde yer alan bilgilerin an-
laşılması ve o bilgilerin beslenme alışkanlıklarımızın şekil-
lenmesinde kullanılması, daha sağlıklı olmamıza yardımcı 

olacaktır.
Sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesinde, gıda 

okuryazarlığı önemli bir rol oynamakla birlikte, bu durumu 
kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı çeşitli etmenler bulunmaktadır. 
Bu etmenlerin detaylı olarak incelenmesi ve çözüm yol-
larının ortaya konulmasında çok disiplinli, paydaş katılımlı 
yaklaşımların etkili olacağı düşünülmektedir. Gıda ve bes-
lenme okuryazarlığı planlı eğitim programlarının yanı sıra 
informal eğitim aracılığıyla da ev, işyeri, sosyal alanlar gibi 
çeşitli ortamlarda, teknoloji ile bütünleşen stratejiler yo-
luyla ele alınabilir. Gıda ve beslenme okuryazarlığının ge-
liştirmesi ve sürdürülmesinde uygun müdahale yöntemleri 
kullanılması önemlidir. Bu müdahalelerin planlanmasında, 
gıda ve beslenme okuryazarlığı ile medya, gıda, sağlık ve 
eğitim sistemi arasındaki ilişki dikkate alınmalıdır. Gıda ve 
beslenme okuryazarlığının sağlık, sosyal, ekonomik ve çev-
resel yararları üzerinde ayrı ayrı durularak toplumsal bilinç 
oluşturulmaya yönelik etkili müdahale çalışmaları artırıl-
malı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

Toplumda, gıda okuryazarlığının öneminin anlaşılması 
ve yaygınlaşması sağlığın, iyilik halinin, sağlıklı beslenme 
ve besin seçiminin geliştirilmesi ve sürdürülmesine katkı 
sağlayabilecektir. Bilgi, beceri ve davranış odaklı, kuramla-
ra dayanan ve etkin eğitim yöntemlerinin kullanıldığı gıda 
okuryazarlığı girişimlerinin planlanması ve uygulanmasın-
da ilgili tüm paydaşların işbirliği içinde olmaları yararlı ola-
caktır.

Bir ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan güçlü ve zengin 
olabilmesi; ülkedeki bireylerin sağlıklı olması ile mümkün-
dür. Böylesi bir toplumsal yapıya ulaşmanın en önemli ko-
şulu; toplumun sağlıklı gıda tüketim ve bilinçli bir beslenme 
anlayışına sahip olmasıdır. Tüm dünyada, bu konuda ülke 
yönetimlerinin alacağı üretim ve tüketim yönlü düzenleyici 
tedbirlere her geçen gün daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu sayede sağlıklı gıda ürünlerini üreterek; toplumsal an-
lamda sağlıklı gıda tüketimi ve sağlıklı beslenme alışkanlık-
larının kazandırılması ve sağlıklı toplumların oluşturulması 
mümkün olabilecektir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte 
olan ve genç nüfusun fazla olduğu ülkelerde geleceğin 
sağlıklı toplumunu oluşturabilmenin en önemli temel taşı 
sağlıklı beslenebilen bireyleri yetiştirebilmektir. Bu açıdan 
gıda okuryazarlığı konusu ülkemizin geleceğinin sağlıklı bir 
toplumsal yapıya ulaştırılmasında önemli bir araç olarak 
görülmelidir. Gıda okuryazarlığına sahip bir birey, gündelik 
yaşamında sağlıktan, güvenli, iyi ve sürdürülebilir gıdadan 
vazgeçmeyecektir.

GIDA 
OKURYAZARLIĞIPınar ORAL

Gıda Mühendisi

Kaynak: Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi
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Bizden Haberler

başsağlığı

 Mesudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz  

Davut UZUNER’in babası vefat etmiştir. 

 Merhuma rahmet, Müdürümüze ve ailesine baş 

sağlığı diliyoruz.

 İl  Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube  

Müdürlüğünde İşçi  olarak görev yapan Aydın 

HEKİM’in annesi vefat etmiştir. 

 Merhumeye rahmet, arkadaşımıza ve ailesine 

baş sağlığı diliyoruz.

  

KİVİ ÜRETİM ALANLARIMIZA 
YENİLERİ EKLENİYOR

HAYVAN SAĞLIĞI KONULARINDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

İlimizde fındık tarımında yaklaşan gübre kullanım 

dönemi öncesi, çevrim içi olarak teknik personele 

yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.  Eğitimde 

üreticilerimizin toprak analizi yaptırmalarının önemi 

ve teknik personelce toprak ve yaprak analizlerinin 

değerlendirilmesi, ayrıca analiz raporlarına göre 

gübreleme programının hazırlanması konularında 

bilgi verilmiştir. İl Müdürlüğümüz konu uzmanı Ziraat 

Mühendisi Ömür DUYAR tarafından verilen eğitime 

Ordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personeli 

ve tarım danışmanları katılım sağlamıştır.

FINDIKTA GÜBRELEME 
KONULU ÇEVRİM İÇİ 
EĞİTİM TOPLANTISI 

YAPILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde yürütülen Ordu 
İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi 
kapsamında hibe almaya hak kazanan 25 üreticimizle hibe 
sözleşmeleri imzalandı. Düzenlenen programa DOKAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve 
Orman Müdürümüz Kemal YILMAZ ve üreticilerimiz katıldı.

Programda bir konuşma yapan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; “Bugün kivi yetiştiriciliğinde DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı kaynakları kullanılarak toplamda 
50 da alanda uygulayacağımız projeden yararlanacak olan 
25 üreticimizle sözleşme imzalamak için buradayız. İlimiz 
tarımının kalkınması adına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
olarak hazırlayıp teklif ettiğimiz projeler DOKAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir. 
Bu kapsamda DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı her 
alanda olduğu gibi kivi yetiştiriciliği konusunda da ilimize 
çok ciddi destekler sağlamaktadır.” dedi.

Kivi yetiştiriciliğinin ilimiz için son derece önemli 
ve getirisi yüksek bir ürün olduğunun altını çizen İl 
Müdürümüz; “Özellikle sahil ve orta kesimlerde kivi 
yetiştiriciliği, fındık üreticilerimize önemli bir ek gelir 
sağlamaktadır. İlimizde kivi üretim alanlarının artırılması 
adına son 2 yıl içerisinde 300 da yeni kivi bahçesi tesis 
edildi. Bu tesislerin ilimize örnek olacağına ve üretimin 
daha da artacağına inanıyorum. Ayrıca göreve geldiği 

günden beri çalışmalarımızı yakından takip eden ve 
önemli destekler sağlayan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanımız Sayın Hakan GÜLTEKİN’e teşekkür ediyorum. 
Projeden yararlanan siz değerli üreticilerimize bir kez daha 
teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum.” diyerek 
sözlerini noktaladı.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın ardından söz alan 
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan GÜLTEKİN ise; 
“Bizler DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak bu 
bölgede üretimin her aşaması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. 
Özellikle üretim ve istihdam odaklı tarım, hayvancılık, 
turizm ekseninde birçok proje destekledik. Bugün Ordu 
Valiliğimizin bünyesinde Tarım ve Orman Müdürlüğümüz 
siz üreticilerimiz adına başarılı projeleri bizlere sunuyorlar. 
Bu kapsamda bizlerde siyez buğdayı, kuru fasulye, kivi 
yetiştiriciliği gibi birçok tarımsal ve hayvansal üretim 
ile ilgili sunulan projeleri bütçemizin elverdiği ölçüde 
destekledik. Bölgemizin kivisi tadı ve aroması bakımından 
diğer bölgelerdeki kivilerden ayrılan bir yapıya sahiptir. 
Bu yüzden bu bölgenin kivisi tutuluyor ve bunu bilen 
tüccarlarda bizim bölgemizin kivisini fazla miktarda almak 
istiyorlar. Bizlerde bu konuda sizlerin destekçisi olmaya 
devam edeceğiz. Siz değerli üreticilerimize projenin hayırlı 
olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Tören hibe almaya hak kazanan kivi yetiştiricilerimizin 
sözleşmelerini imzalaması ile son bulmuştur.

İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli hayvan sağlığı ekipleri 
tarafından hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvan 
hareketlerinin kontrol ve denetimi konularında ilimiz 
genelinde yapılacak olan çalışmaları değerlendirmek 
amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde toplantı 
gerçekleştirildi.

İl Müdürümüz Kemal Yılmaz’ın başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıya İl-İlçe Müdürlüklerimizde görevli 
veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ve veteriner 
sağlık teknisyenleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İl Müdürümüz Kemal 
Yılmaz; “İlimiz genelinde; hayvan hastalıkları ile mücadele, 
hayvan hareketlerinin kontrol ve denetimi, kimliklendirme, 
hayvancılık destekleme çalışmaları, işletmelerin 
belgelendirilmesi ve denetimi, sağlık taramaları İl ve İlçe 
Müdürlüklerimizdeki hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından 

yoğun bir emek ve gayretle yürütülmektedir” dedi.

Bakanlığımızca İlimiz için hayvan sağlığı konularında 
belirlenen 2021 yılı performans hedeflerinin %100 oranında 
gerçekleştirildiğinin altını çizen İl Müdürümüz; “İl ve İlçe 
Müdürlüklerimizde 117 veteriner hekim, 41 veteriner sağlık 
teknikeri ve veteriner sağlık teknisyeni görev almaktadır. 
İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar 
neticesinde Bakanlığımızca İlimiz için hayvan sağlığı 
konularında belirlenen 2021 yılı performans hedefleri %100 
oranında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapılan başarılı saha 
çalışmaları ve etkin şekilde yürütülen aşılama çalışmaları 
sayesinde de uzun süredir ilimizde salgın hastalık ile 
karşılaşılmamıştır” şeklinde konuştu.

2021 yılında özveri ile yapılan çalışmalar ve elde edilen 
başarıların devamını dileyen İl Müdürümüz; “Hayvan sağlığı 
ekiplerimiz tarafından yapılan başarılı çalışmalar önceki 
yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da devam edecektir. 
2022 yılında yapılacak çalışmalarda tüm ilçelerimizin 
uyum içerisinde hareket etmesini sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen toplantımızın ilimiz hayvancılığına hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.



5Ordu’daTarım

1
ALO GIDA

7 4 ordu.tarimorman.gov.tr

T.C. ORDU VALİLİĞİ İL TARIM VE ORMAN
 MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ YAYIN ORGANIDIR

İKİ AYDA BİR YAYINLANAN 
MESLEKİ GAZETE

SAHİBİ

Ordu Valiliği
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Adına
Kemal YILMAZ

İl Müdürü

YAYIN - DİZGİ VE FOTOĞRAFLAR

Serkan ŞAHİN * Nezahat ÖZHİM
Ferhat DEMİRARSLAN * Gürbüz KURUCU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Erkan AYAZ
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler 

Şube Müdürü
ISSN

2146-3573

ÖNEMLİ NOT
“Ordu’da Tarım” Gazetesi’nde yayınlanan yazılar, fotoğraf ve şekiller, kaynak 

gösterilmeden iktibas edilemez. 

YAYIN KURULU

Kıvanç GÜNAY 
İl Müdür Yardımcısı  (Başkan)

Erkan AYAZ
Koor. ve Tar. Ver. Şb. Müdürü (Üye)

Tayfun KARA

Hay. Sağ. Yet. Şb. Müdürü (Üye)

Ayşegül VURAL
Mühendis (Üye)

Nezahat ÖZHİM
Ekonomist (Üye)

Ordu’da Tarım
“Ordu’da Tarım” Gazetesi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Akyazı Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. 

52200 / ORDU
Tel: 0 (452) 233 95 30 (3 Hat)    

Fax: 0 (452) 233 95 39
 

ordutarimweb@gmail.com
ordutarimenformasyon@gmail.com

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eden 
azot, bitki bünyesindeki önemli fizyolojik fonksiyonları, 
ürün miktarını ve ürün kalitesini doğrudan etkileyen bir 
besin maddesidir. Azot fındığın vegetatif gelişmesi ile 
direk ilgilidir; noksanlığında ocağın gelişmesi zayıflar, 
sürgünlerin büyümesi gecikir, sürgünler kısa ve ince 
olup, sürgün gelişmesi vaktinden önce durur. Yaprak ve 
meyve gözleri az olur, yaprak normalden küçük olup 
sarımsı-yeşil renk alır. Yapraklara elle dokunulduğunda 
sert bir his verir. Azot noksanlığı önce yaşlı yapraklarda 
sararma şeklinde kendini gösterir noksanlık ilerledikçe 
diğer yapraklarda sararmaya başlar ve vaktinden önce 
dökülür. Karanfillerin çok azı meyve bağlar. Meyveler 
fazla büyümez, küçük kalır ve dökülürler. Meyve zurufları 
kısa ve kuyruk uçlu olup, açık yeşil renklidir. 

Azotlu Gübre Uygulama Yöntemi: 

 Laboratuvarda yapılan yaprak ve toprak analizleri 
ile verilecek azotlu gübrenin miktar ve çeşidi tespit 
edilmelidir. Analiz yapılmadan belirli bir miktar ve çeşitte 
gübre önermek fındığın gelişmesine ve toprağın yapısına 
ileriki yıllarda olumsuz etki yapacaktır. 

 Genellikle Karadeniz Bölgesi topraklarının büyük 
bir çoğunluğu asit karakterde olduğu dikkate alınırsa 
Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi fındıkta 
güvenle kullanılabilir. Ama kireç oranının yüksek olduğu 
bazı yörelerde de mutlaka Amonyum sülfat (şeker gübre) 
kullanılmalıdır.

 İklim özellikleri ve fındığın normal gelişebilmesi 
için azota en fazla ihtiyaç duyulan devreler dikkate 
alınarak azotlu gübrenin genellikle yılda iki dönem 
verilmesi uygundur. Birinci uygulamada o yılın iklim 
özelliklerine göre fındıklar uyanmadan önceki dönemde 

yani Mart ayı başlarında tavsiye edilen azotlu gübrenin 
yarısı verilmelidir. Tavsiye edilen gübrenin diğer yarısı, 
ikinci uygulama olarak çiçek gözlerinin teşekkülü 
devresinde yani Mayıs ayı sonları Haziran ayı başlarında 
uygulanmalıdır. 

Azotlu gübre ocak dallarının iz düşümlerindeki 30-40 
cm. genişlikte halka şeklindeki banda muntazam olarak 
serpilir ve çapa ile 5-10 cm. toprak derinliğine karıştırılır. 
Ocak altları otlu ise gübre verilecek alan önce çapa ile 
otlarından temizlenmelidir. Azotlu gübrelerin uygulanma 
yöntemi genelde tüm bahçeler için aynı olmasına 
karşılık bahçenin düz veya meyilli olmasına göre bazı 
farklılıklar göstermektedir. Düz arazilerdeki fındık kökleri 
dal iz düşümlerinde her yöne eşit dağıldığı halde meyilli 
arazilerdeki fındık kökleri ocakların yanlarında ve alt 
kısımlarında fazla ve üst kısımlarında ise daha az gelişme 
göstermektedir. Bu nedenle azotlu gübreler fındık 
köklerinin dağılma ve gelişme durumu dikkate alınarak 
oluşturulacak olan halka şeklindeki banda verilmelidir. 

• Azotlu gübrenin birinci uygulaması ( gübrenin 
yarısı); 

• Sürgün büyümesi başlamadan önce (a),

• Tomurcuklar uyanmadan önce (a) yada  uyanırken 
(b),  Zaman olarak Şubat ayı sonu-Mart ayında 
yapılmalıdır.  

• Azotlu gübrenin 1. uygulaması sırasında sürgünler 
ne kadar büyümüşse gübrelemede o kadar geç 
kalınmıştır

• Azotlu gübrenin birinci uygulaması tomurcuk ve 
sürgünlerin (a) ve (b) resimlerinde görüldüğü zamanlarda 
yapılması gerekirken (c), (d) ve (e)  resimlerinde görüldüğü 

gibi sürgünlerin büyüdüğü ve yapraklanmanın devam 
ettiği zamanda yapılıyorsa gübre uygulamasında çok geç 
kalınmıştır. Bu uygulamadan istenilen fayda sağlanamaz.

Fındıkta Gübre dal ucu iz düşüm noktası göre verilir.

İz düşüm uzunluğu, dalların diklik derecesine, 
uzunluğuna ve meyilli arazilerde ocağın üst tarafında, 
yan tarafında yada alt tarafında büyüme durumuna göre 
değişmektedir. Dik dalların iz düşüm uzunluğu küçük, 
yatık dalların iz düşüm uzunluğu büyük olur. Uzun 
dalların  iz düşüm uzunluğu uzun, kısa dalların iz düşüm 
uzunluğu küçük olur. Meyilde ocağın üst tarafındaki 
dalların iz düşüm uzunluğu küçük, yan ve alt  tarafındaki 
dalların iz düşüm uzunluğu büyük olur. Ocağın bir 
tarafındaki dalın iz düşüm uzunluğu 2 m olurken aynı 
ocağın diğer tarafındaki dalın  iz düşüm uzunluğu 1 m 
yada 1,5 m olabilmektedir.

FINDIK’DA AZOTLU GÜBRE KULLANIMI’NIN ÖNEMİ
Halit ÇOĞALAN / Ziraat Mühendisi

Ordu İlinde kültür mantarı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla uzun yıllardan beri çalışmalar yapılmakta olup, 
bu çalışmalar artarak devam etmektedir. İlimizde mantar konusunda üreticilerimizi bilgilendirerek yetiştiriciliğini teşvik 
etmek, üretim desenimizi daha da zenginleştirmek ve çiftçilerimizin gelir düzeyini artırmak amacıyla Ordu İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğümüz ile Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa olarak “Mantar Yetiştiriciliği Kursu” 
düzenlenmiştir.

07-30 Mart 2022 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Teknik Personeli tarafından verilen  eğitimde kursiyerlere İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Mantar Üretim Ortamları ve Mantar Üretimi konularında teorik eğitimin yanısıra istiridye mantarı  üretiminde 
kompost hazırlığı ve misel ekimi konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmiştir.

İlimizde üreticilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, küçük arazilerde 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.
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Kafes Balıkçılığı Üretimi 
Yapan Su Ürünleri Mühendisi 
Selim ALTAŞ ile Keyifli Bir 

Sohbet Gerçekleştirdik

Öncelikle sizi ve işletmenizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba adım Selim Altaş.  Su Ürünleri 

Mühendisiyim. Firmamızın adı Altaş Su Ürünleri 
Limited Şirketi. 30 ton/yıl kapasite ile 1996 yılında 
faaliyete başladı. Sonrasında yıllar içerisinde önce 
100 ton, 500 ton ve 750 ton kapasiteye çıkan bir 
tesis haline geldik. Bunun yanı sıra 2012 yılında 
kumbaşında 900 ton kapasiteli, 2021 yılında 
bünyemize kattığımız 750 ton kapasiteli olmak 
üzere 3 adet tesisimiz mevcut ve bu tesislerden 
2.400 ton kapasiteli ruhsatlı üretim yapıyoruz.

Tesislerinizde hangi balık türlerini 
yetiştiriyorsunuz?

Levrek ve somon balığı üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Levrekte Mayıs ayında 2-4 
gr arasında yavruyu alıyoruz. 18 ayın sonunda 
gelecek yılın Kasım ayında 400-450 grama ulaşıyor. 
Bu tarihten itibaren satmaya başlıyoruz. Alabalık 
ise yazın su sıcaklığından dolayı olmuyor. Topçam 
ve kürtün de barajlarda bulunan tesislerimizden 
alabalıkları Kasım ayı gibi denize indiriyoruz. Şubat 
ayı gibi büyüdüğünde de hasadına başlıyoruz. Son 
3 yıldır Türk somonu üretimi gerçekleştiriyoruz. 
Onu da aynı şekilde Kasım ayında barajlardan 
indirip Mayıs ayı sonuna kadar hasadını yapıp 
bitiriyoruz. 

İlk tesis kurulumda zorluk yaşadınız mı?

Denizde kafes balıkçılığı ilk defa 1994 yılında 

Rize’de kurulmuş. Tabi bizde 1996 yılında bu 

işe başladığımızda ahşap kafeslerde başladık. 

Sonrasında 2001 yılında şuan kullandığımız 

dairesel polietilen kafesler kullanmaya başladık. 

Kafeslerin bakımını nasıl yapıyorsunuz?

Kafeslerin içerisinde ağlar var. Bu ağlar denizde 

yosun, midye tutuyor. Ağların belirli aralıklarla 

değişim ve bakımını vinçli teknelerimiz yardımıyla 

yapıyoruz.

Yavru balık üretimi gerçekleştiriyor musunuz?

Yavru balıklarımız bize  İl dışından geliyor. 

Levrek; Milâs, Çanakkale, İzmir’de kuluçkahaneler 

var. Bu tesislerden bize 2 ila 10 gram arasında 

farklı boyutlarda yavru balıklar Mayıs sonu 

Haziran ayı başında geliyor.  Yavru balıklarımıza 

beş öğün yemleme ile başlıyoruz. Levrek sıcak 

suyu seviyor ve  20 derecenin üzerinde yem alıyor. 

Yılbaşına kadar 100-150 gram civarlarına geliyor. 

Kış döneminde Karadeniz de su soğuduğu için 

levreğin büyümesi ve yem alımı duruyor. Mayıs 

ayına tekrar geldiğimizde yemleye başlıyoruz ve 

Kasım ayına kadar 400-450 grama ulaştırıyoruz.

Yemleri nereden temin ediyorsunuz ve tedarikte 

sorun yaşıyor musunuz?

Yemlerimizde il dışından geliyor.  Tedarikte 

herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Türkiye’de farklı 

yerlerde 6 tane yem fabrikası var. Biz bunların 

arasından fiyat ve kalitede anlaştığımız tesislerden 

yemi alıyoruz. 

Pazarlamayı nasıl yapıyorsunuz?

Balık ile alakalı ciddi bir pazar mevcut. Özellikle 

Türk somonu ile alakalı da ucu açık bir pazar 

var. Bu ülkemiz içinde bir fırsat. Bu çerçevede 

denizlerde ciddi kapasite artışları oldu. Japonya, 

Rusya, Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya bu konuda 

ihracat gerçekleştiriyoruz. Tabi biz direk ihraç 

edemiyoruz balıklarımız ihracatçı firmalara 

veriyoruz bu firmalar ihraç ediyor. İhracat için ayrı 

şartlar gerekiyor. Bizde ihracat ile ilgili bu şartları 

sağlama adına adımlarımızı attık bir tesis kurduk 

ve gerekli izinlerimizi aldıktan sonra inşallah 

ihracatımızı da kendimiz yapamaya başlayacağız. 

Levrek ise sadece Avrupa Ülkeleri ve Rusya’ya 

ihraç ediliyor. Zaten işlenmiş donmuş levrek pek 

satılmıyor taze gidiyor. Biz ise tesis olarak levrek 

üretimimizi iç piyasaya satıyor ve bitiriyoruz.
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Denizlerde ve İç Sularda Ticari ve Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcı-
lığını Düzenleyen 5/1 ve 5/2 Numaralı Tebliğler ile İlimiz iç sularında su ürün-
leri avcılığına getirilen genel yasaklar 1 Nisan’da başladı.

 -İlimizde, ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı 
olarak Bakanlıkça izin verilmiş iç su alanı bulunmadığından İlimiz iç sularının 
tamamında yıl boyunca ticari su ürünleri avcılığı yasaktır.

-Doğal Alabalık (Bütün Türler) 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında avcılığı 
yasaktır,

-Gökkuşağı alabalığında orman içi sular haricinde avlanma yasağı bulun-
mamaktadır,

-İlimizde tüm iç sularımızda 1 Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında Sazan-
giller, Karabalık, Kadife, Siraz, Tatlı Su Kefali (akarsular hariç) ve diğer türlerin 
avlanması yasaktır.

 -Tüm iç sularımızda; çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile 

donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet, düzen (çö-
kertme)  gibi tuzakların kullanılması yasaktır. 

-Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, 
çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır. 

-Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı mad-
deler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kulla-
nımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır. 

-Denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av sa-
ati sınırlaması yoktur.

-Denizlerde amatör avcılık çırpma/çarpma, bırakma olta, parakete, pinter 
ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik 
uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir. Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı 
kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı çaparide 10, olta takımında ise 6 adedi 
geçemez.

-Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri 
civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

-Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104’ N - 38° 3.332’ E), (40° 
58.559’ N - 38° 3.344’ E), (40° 58.566’ N - 38° 4.436’ E), (40° 58.103’ N - 38° 
7.139’ E), (40° 57.435’ N - 38° 7.136’ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda 
(Havaalanına 400 metre mesafede)  ticari ve amatör olarak su ürünleri avcılığı 
yasaktır.

-Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su 
ürünleri avcılığı yasaktır.

Sürdürülebilir avcılık, balıkların yaşamlarında en az bir kere üremelerine 
imkân vermekle sağlanır. Stokların korunması için balıkçılarımızın Tebliğ ile 
getirilen düzenlemelere uygun avcılık yapmaları önem arz etmektedir.

İÇ SULARIMIZDA SU ÜRÜNLERİ AV YASAKLARI 1 NİSAN DA BAŞLADI

Takviye edici gıdalar ya da bilinen adıyla gıda tak-
viyeleri; 5996 sayılı Kanun kapsamında “normal bes-
lenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, 
protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi 
besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya 
fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal 
kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri 
maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına 
veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanım-
lık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer ben-
zeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım 
dozu belirlenmiş ürünler” olarak tanımlanmıştır.

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR HANGİ AMAÇLARLA 
KULLANILMAMALIDIR?

Günlük beslenme ihtiyacının karşılanmasının 
desteklenmesi amacıyla Bakanlığımızca kayıt altı-
na alınan işletmelerde üretilen ve ithaline izin veri-

len “takviye edici gıda” niteliğindeki ürünlerin; kilo 
verdirici, kilo aldırıcı, boy uzatıcı, cinsel performansı 
arttırıcı, sigara bıraktırıcı, hastalıkları önleyici, tedavi 
edici ve iyileştirici ürünlermiş gibi gösterilerek satışa 
sunulması mevzuata aykırıdır. Bu tür iddialarla satılan 
ürünler, söz konusu beklentilerin karşılanması ama-
cıyla tüketilmemelidir.

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN TİCARETİNDE YA-
ŞANAN SORUNLAR NELERDİR?

Bazı Gerçek ve Tüzel kişiler Bakanlığımızdan “tak-
viye edici gıda” olarak gerek ithal gerekse kayıt altına 
aldığımız işletmelerde üretmiş oldukları ürünlerini 
izin aldıkları amaçlardan farklı şekillerde pazarlamak-
ta, bu ürünleri yazılı ve görsel medyada ve internet 
sitelerinde tüketiciyi yanıltıcı ifadelerle tanıtmakta, 
böylece tıp literatüründe hastalık olarak kabul edilen 
ve hekim kontrolünde tedavi edilmesi gereken rahat-

sızlıkların bu ürünlerle tedavi edebileceği izlenimini 
oluşturmaktadırlar. Ülkemizde takviye edici gıdaların 
“%100 Bitkisel”, “Tamamen doğal”, ”Hiçbir yan etkisi 
yok”, ”Sorunlarınıza bitkisel çözüm” gibi sloganlarla 
satılması, toplum sağlığı açısından çok ciddi bir risk 
oluşturmaktadır. Oysaki Bakanlığımız bu iddialar-
la satılan hiçbir ürüne ithal izni vermemekte ve bu 
işletmeleri kayıt altına almamaktadır. Bununla birlik-
te, takviye edici gıda olup kaçak yollardan ülkemize 
girişi yapılan ve satışa sunulan ürünler takviye edi-
ci gıda adı altında ilaç gibi tanıtılarak insan sağlığına 
zararlı madde (ilaç etkin mad. vb.) ihtiva ettiği tespit 
edilmektedir. Bu tür ürünlere ilaç etkin maddelerinin 
karıştırılması ile amacı dışında ticarete konu edilen 
ürünlerin tespiti için Bakanlığımızca yoğun çaba har-
canmaktadır. Bu tür ürünler takviye edici gıda olmak-
tan çıkarak tamamen doktor tavsiyesiyle kullanılması 
gereken tıbbi bir ilaç halini almaktadır.

TAKVİYE EDİCİ 
GIDA NEDİR?
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1’den devam

BAKANIMIZ PROF.DR.VAHİT KİRİŞÇİ

Savaştan dolayı tarım ve gıda ürünleri ihracatını belirli 
kurallara bağladıklarını belirten Kirişci, “Biz, gelir gelmez bu 
yasakları hemen uygulamaya koyduk. Yani canlı hayvan 
ihracından karkas et ihracına, şeker ihracından yağ ihracı-
na... Bunların hepsine belirli tedbirleri ve kısıtları gündeme 
getirdik. Şu anda bu manada yaşadığımız bir kayda değer 
sorun yok.” dedi.

Bakan Kirişci, iki ülke arasında barışın yeniden sağlan-
masında en ufak bir sinyalinin bile Türkiye’ye çok olumlu 
yansıyacağını dile getirdi.

HUBUBATI KESİNLİKLE BİZİM ÜRETMEMİZ LAZIM

Türkiye’de üretimle ilgili izlenen politikaların yönlen-
dirici etkisine değinen Bakan Kirişci, “Bu yönlendirici et-
kinden kastımız şu; bir ülke kendi kaynaklarını kullanarak 
öncelikle ve evvel emirde kendi ülke insanlarının ihtiyaçla-
rını karşılamakla yükümlüdür. Biz bazı ülkeler gibi toprak-
ları bol olan, kendi ürettiklerinin fazlasını yurt dışına ihraç 
edebilecek zenginliklere sahip bir ülke değiliz. Yani toprak-
larımız sınırlı.” diye konuştu.

Kirişci, üretim için mazot ve gübre başta olmak üzere 
bazı temel girdilere ihtiyaç olduğunu, bu tür girdilerin ithal 
edilmesi gerektiğini söyledi.

Tarımsal üretim yapılırken ülkenin ihtiyaçlarının iyi bi-
linmesinin önemli olduğunu dile getiren Kirişci, şöyle de-
vam etti:

“Ben bunu genellikle 3 şeyle sınırlıyorum; Bitkisel üre-
tim tarafı un, yağ, şeker... Bunlar stratejik ürünler, vazgeçil-
mez ürünler. Bunlar Anadolu insanımızın olmazsa olma-
zı. Un dediğimiz şey... Burada hububatı kastediyoruz, en 
başta buğday, arpa ve çavdar diye devam eder. Bunların 
bir kısmı hayvansal üretimde de girdi olan bir grup. Dola-
yısıyla hububat kısmını kesinlikle bizim üretmemiz lazım, 
orada kendimize yeterli olmamız lazım. İkinci grup, yağlı 
tohumlar, yani soyada dünyaya ödediğimiz meblağı bi-
liyoruz, ayçiçeğinde arz açığımız var. Bu yağlı tohumlar 
konusu da vazgeçilmez. Üçüncü olarak şeker, bu da bizim 
tarım kültürümüzün bir vazgeçilmezidir.”

Türkiye’nin nüfusunun 2002’den bu yana 65 milyon-
dan 85 milyona yükseldiğini, ülkede misafir olarak yaşa-
yanlar ve turistlerle gıda ihtiyacının giderek arttığını söyle-
yen Bakan Kirişci, şunları ifade etti:

“Şunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz; bitkisel üretimde 
bizim bundan sonra izleyeceğimiz politikaların temelinde 
vazgeçilmez dediğimiz un, yağ ve şekerin temelini oluş-
turan ürünlere ağırlık vereceğiz. Aslında bu ürünleri ye-
tiştirerek ikinci olarak ayırdığımız hayvansal ürünlerin de 
girdilerini oluşturuyoruz. Hayvancılık sektöründe yeme 
ihtiyaç var. Bitkisel üretimde kendimizi garanti altına al-
dığımızda aynı zamanda hayvansal üretiminde temel ih-
tiyaçlarını karşılıyor olacağız. Meseleye böyle bakan bir 
yol haritamız olacak. Biz kendi ihtiyacımız olan stratejik 
ürünleri üretmek üzere bir tarım sektörü kurgulayacağız, 
tarımın temel paradigması bu olacak.”

ÜRETİMDE PLANLAMA YAPILACAK

Üreticinin yönlendirilmesi gerektiğini belirten Kiriş-
ci, tarım alanlarında yapılacak üretimin belirli bir çerçeve 
içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kimin nereye ne ekeceğine birilerinin karar vermesi 
gerektiğini belirten Bakan Kirişci “Bunun adına planlama, 
yönlendirme, bunun adına ülke adına ihtiyaçlarının tarım-
sal kaynaklarını kullanılarak üretim diyebilirsiniz. Eğer biz 
ihtiyacımızdan fazlasını üretmeye kalkarsak ihtiyacımız 
olan ürünleri üretebileceğimiz ilave bir toprak da kaynak 
da olmadığına göre orada bocalamış oluruz. Bunun da 
önüne geçecek tedbirlerimiz olacak.” diye konuştu.

ÜRETİCİYE FARK ÖDEMESİ YAPILMASI PLANLANIYOR

Üreticiye şu anda 130’dan fazla kalemde destek ve-
rildiğini, tarımsal desteklerin verilme şeklinden üretici-
nin memnun olmadığını söyleyen ve tarımsal desteklere 
ilişkin “fark ödemesi” konusuna işaret eden Bakan Kirişci, 
şöyle konuştu:

“Kendi kanunumuzda bir fark ödemesi var. Fark öde-
mesi de üreticinin bir ürünü üretirken kendine olan ma-

liyetiyle kendi refahını da üzerine koyduktan sonra bir de 
serbest piyasa düzeninde pazarda oluşan fiyatı var. Eğer 
ikisi arasındaki fark üreticinin aleyhine ise biz üreticiye ‘se-
nin burada, yani piyasa göre hesabının arasındaki fark se-
nin aleyhine ise biz bunu karşılayacağız.’ diyeceğiz. Böy-
lelikle üretici şundan emin olacak, mazotu konuşmamın 
gübreyi konuşmamın bir esprisi yok.”

TARIMSAL ÜRETİMDE KOTA BELİRLENECEK

Üretimle ilgili kotalar getirileceğini, bu kotaların top-
rakların verimlilik ve ilgili bölgede su bulunma durumuna 
göre belirleneceğini ifade eden Bakan Kirişci, şunları kay-
detti:

“Biz üreticiye kota sistemiyle diyeceğiz ki ‘tarlanda ay-
çiçeği yetiştirebilirsin’. Kendi bölgemden örnek vereyim. 
Adana’da pamuk yetiştirildi. Adı beyaz altındı ama bugün 
onun yerini mısır aldı. Elbette mısır da bizim ihtiyacımız 
ama mısırın tükettiği suyu, mısırla pamuk arasındaki pa-
riteyi, yani dünyada birim alandan elde etmiş olduğu-
nuz değer bakımından baktığınızda ciddi bir farklılık var. 
Hangisine bizim daha çok ihtiyacımız var, hangisi katma 
değerli buna bakmamız gerekiyor. O halde biz bir liste ya-
pacağız, üreticimizin önüne bir ekran çıkacak. Bunlar artık 
teknolojiyle son derece kolay çözümler.”

Bakan Kirişci, çiftçinin tarla bilgileri ışığında hangi ürü-
nü üretebileceğini görebileceğini, bu sayede ülkenin ihti-
yaçlarına yönelik ürünlerin üretiminde sıkıntı yaşanması-
nın önüne geçileceğini ifade etti.

TARIM SİGORTALARINDA GELİR GARANTİLİ POLİÇE 
ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Tarım sigortalarına da değinen Bakan Kirişci, bu alanda 
dünyada olduğu gibi geliri garanti eden poliçelerin uygu-
lanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Üretim yapılmayan tarım arazisi kalmaması için çalış-
tıklarını vurgulayan Kirişci, “Bu, bir üretim seferberliği. Bi-
zim bir mottomuz var: ‘Sen üret yeter’ Burada kastımız, 
sen üret gerisini unut.” dedi.

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

“STRATEJİK ÜRÜNLERİ ÜRETMEK ÜZERİNE BİR TARIM SEKTÖRÜ KURGULAYACAĞIZ”

MENŞE İŞARETLİ KIŞ MEYVELERİMİZ
LEZZETİ İLE ÜNLÜ GÜRSU DEVECİ ARMUDU

Bursa’nın Gürsu ilçesi coğrafi sınırında yetiştirilen, men-
şe işareti ile 10 Eylül 2019 tarihinde tescillenen Gürsu De-
veci armudunun çeşidi, Pyrus Cumminus türüne ait Deveci 
armududur. Meyve yüzeyi hafif girintili çıkıntılı olup şekli 
basık ve alt kısmı geniş olur. Meyvenin güneş gören kıs-
mı hafif pembemsi olmak üzere, zemini sarımtırak renge 
sahip. Dış kabuğu ince, meyve eti beyaz, parlak ve gevrek 
olan Gürsu Deveci armudu bol sulu ve şekerli olup asitliği 
düşüktür. Yeme olumunda fazla yumuşamaz.

Gürsu Deveci armudunun meyve eti sertliği ve suda 
çözünür kuru madde miktarı ise yüksek. Bu sayede mey-
veler hasat sonrası teknolojilerle uyumlu ve uzun süre mu-
hafaza edilebilir. Tat ve aromayı etkileyen toplam fenolik 
madde içeriği yüksektir. Fenolik özellikleri sebebiyle yavaş 
olgunlaşır ve gittikçe hoş bir aroma kazanır.

Deveci armut çeşidi birçok bölgede yetişmesine karşın, 
Bursa Ovası’nın Gürsu bölgesi iklimsel özellikleri sayesinde 
lezzet, kabuk inceliği, meyve iriliği, açık zemin rengi, meyve 
eti parlaklığı ve düşük asitlik seviyesi gibi kendine has özel-
likler kazanmıştır.

Gürsu Deveci armudunun ağaçları orta kuvvette büyür 
ve yayvan olarak gelişir. Kışlık armut çeşididir. Ekim ayının 
ikinci ve üçüncü haftalarında olgunlaşır ve toplanır. Ol-
dukça sert ve dayanıklı bir armuttur. Depolama süresi çok 
uzundur.

ORDUNUN ZÜMRÜTÜ, C VİTAMİNİ DEPOSU 
ORDU KİVİSİ

Coğrafi sınırı  Ordu ili olan ve Actinidia deliciosa Ferg. 
meyve türüne ait Hayward çeşidinden üretilen Ordu kivisi, 
5 Eylül 2019 tarihinde menşe işareti ile tescil edildi. Çok yıl-
lık, sarılıcı ve tırmanıcı, kuvvetli gelişim gösteren bir meyve 
ağacı olup kök yapısı yüzlek saçak kök yapısına sahip. Dikil-
dikten 2 yıl sonra ürün vermeye başlar, tam verime ise 5-6 
yaşlarında gelir. Ordu kivisi uygun koşullarda muhafaza sü-
resi uzun bir meyvedir. Hasattan sonra depolama süresince 
daha az yumuşama gösterir.

Ordu kivisinin meyveleri oval veya elipsolit şekilli olup 
meyveler 4,5-7,5 cm uzunluğa ve 3,5-5,0 cm kalınlığa sa-
hiptir. Meyve ağırlığı 90-110 g, iyi bakılan bahçelerde 120-
150 g olur. Meyve eti zümrüt yeşili renkte ve yarı saydam 
görünümdedir. Kendine has özellik olarak orta şekerli ve 
bol suludur. Meyve eti merkezde bulunan ve değişik kalın-
lıkta olabilen kremsi renkte etli silindir etrafına yerleşmiştir. 
Kabuğu yeşilimsi-kahverengi renkte olup sık, ince ve yu-
muşak tüylüdür.  

Yeni hasat edilen Ordu kivisinin 100 gramında 35 mg C 
vitamini, 20,3 mg flavonoid bulunur ve 2250 µmol antiok-
sidan aktivitesine sahiptir. 

Ordu kivisi yetiştiriciliği değişik rakımlara ve yöneyle-
re kurulu bahçelerde yapılır. Yıllık ortalama sıcaklığın 13-16 
°C olduğu yerler Ordu kivisinin en uygun yetişme şartlarını 
sağlar. Ağaçlar genelde 1,8 m ile 2,2 m arasında yüksek-

te taçlandırılmıştır. Meyveler, elle hasat edilir. Soğuk hava 
deposunda muhafaza sıcaklığı 0±0,5 °C ve  yüzde 85-95 
oransal nem koşullarında 5-6 ay süre ile depolanabilir.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİRAS KARAKÖPRÜ 
NARI

Şanlıurfa’da yetiştirilen, 22 Ağustos 2019 tarihinde men-
şe işareti ile tescillenen  Karaköprü narı; IV. Murat’ın Bağdat 
seferine giderken ve dönerken Karaköprü’ye uğradığında 
yediği ve suyunu içtiği, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesin-
de belirttiği ve türkülere konu olan nardır. 

Karaköprü narının rengi sarı–kırmızı, yapısı orta–iridir. 
İri taneli ve kolay tanelenme özelliği vardır. Yumuşak çe-
kirdekli ve tatlı mayhoş tadından dolayı sevilerek tüketilir.  

Karaköprü narı sarı zemin üzerine pembe–kırmızı renk-
lerden oluşan orta ince ve elastik bir kabuk yapısına sahip. 
Kabuğun altında iri, pembemsi kırmızı, yumuşak ve elas-
tik taneler bulunur. Çekirdekleri diğer nar türlerine göre 
yumuşaktır. Karaköprü narının meyve suyu randımanı 
yüksektir. Rengi kırmızı, asitlik özelliklerinden dolayı tatlı–
mayhoş tada sahip narlar grubunda olup yüksek biyoaktif 
özellik gösterir.  

Karaköprü narı tohumdan üretilebilse de bu zahmetli ve 
uzun bir süreç gerektirdiğinden genellikle çelikle çoğaltma 
yapılır. Hasadı yapılırken  meyvesi bir elle tutulup, öteki el-
deki makasla daldan kesilerek ayrılmalıdır. Meyveler üzerin-

de 1–2 mm uzunlukta bir sap kısmı kalacak şekilde kesilir ve 
dikkatlice toplama kaplarına konulur. Karaköprü narı meyve 
kabuğunun özel yapısı dolayısıyla uygun koşullarda 4–6 ay 
süreyle, 5 °C civarında yüzde 90–95 nem koşullarında de-
polanabilir.
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Malzemesi:  1 çorba kasesi do-
lusu fırın fasulyesi, 50-100 gr. az 
yağlı kıyma veya kuşbaşı dana 
eti, 2 adet kuru soğan, 2 adet 
domates, 1 kahve fincanı bulgur 
veya pirinç, 2 yemek kaşığı tere-
yağı, tuz-pul biber

Yapılışı: Fırın Fasulyesi haşla-
nır, doğranmış soğan tencereye 
konur, et ilave edilip kavrulur. Küp 
doğranmış domates yada salça 

ilave edilir. Yeterince su konur ve 
kaynatılır. Haşlanmış olan fasulye 
karışıma eklenir ve pişirilmeye 
bırakılır. Pişmesine yakın pirinç 
veya bulgur ilave edilir. 

Not : Eylül-Ekim aylarında, 
taze fasulyeler kılçıkları temizle-
nip, taş fırında kurutulur.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Kalp sağlığını korur.

Kansere karşı koruyucudur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Dispraksi tedavisinde etkilidir.

Sindirim sistemi sorunlarını giderir.

Kekik ve adet kanamasına faydası

Göz sağlığına iyi gelir.

Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder.

Trabzonla Rize 
arasında bir za-
manlar gümrük 
varmış. Temel her 
gün bisiklet ve 
önünde bir kum 
torbasıyla güm-
rükten geçermiş. 

Bir gün Gümrük Memuru bu durumdan kuşkulanmış. 
Temel’e

     - Dur. Ne geçiriyorsun gümrükten, demiş. Temel :

     - Kum, demiş.

     Memur kum torbasına elini sokmuş karıştırmış ger-
çekten sadece kum varmış torbada. Bu olaydan sonra 
Temel yıllarca gümrükten bisikletle önünde kum torbası 
olduğu halde geçmiş. Yıllar sonra Trabzonda bir kahvede 
Temelle Gümrük Memuru karşılaşmış.

     Gümrük Memuru :

     - Ula Temel artık emekli oldum sana bir şey yapa-
mam gerçekten ne geçiriyordun gümrükten?, demiş.

     Temel:

     - Bisiklet, demiş

FASULYE KAYGANASI KURU YUFKA BÖREĞİ 

& Bitkiler

Sağlık

KEKİK

biraz da 

gülelim...

4 Fasulye 
Kayganası

4 Kuru 
Yufka Böreği

- GÜMRÜK -

-DENİZ FENERİ -

Eğitim filosuna bağlı bir savaş gemisi, fırtınalı bir 

havada, gece karanlığında yol alıyordu. Yer  yer sis de 

vardı ve görüş alanı dardı. Bu nedenle geminin komutanı 

da köprüdeydi, bütün faaliyetleri denetliyordu.

Köprünün iskele tarafındaki gözetleme yerinde 

nöbetçi haber verdi;

– Işık! Sancak tarafında.

Komutan seslendi:

– Dümdüz bize doğru mu ilerliyor, yoksa kıça doğru 

mu gidiyor?

Nöbetçi  cevap verdi:

– Dümdüz bize doğru ilerliyor 

Komutanım.

Bu, tehlikeli bir çarpışma 

rotası üzerinde olduğumuz 

anlamına geliyordu.

Komutan nöbetçiye emir 

verdi;

– Gemiye mesaj gönder: 

Çarpışma rotasındayız.  Rotanızı 

20 derece değiştirmenizi 

öneriyoruz.

Karşıdan şu sinyal geldi:  

” Sizin rotanızı 20 derece 

değiştirmeniz önerilir.”

Komutan:

– Mesaj gönder. Ben komutanım. Rotayı 20 derece 

değiştirin.

Karşıdaki “Ben deniz onbaşıyım, sizin rotanızı 20 

derece değiştirmeniz daha iyi olur.” diye yanıtladı.

Komutan iyice öfkelenmişti. Hırsla emretti:

– Mesaj gönder! Ben bir savaş gemisiyim. Rotanızı 20 

derece değiştirin.

Karşıdaki ışıklarla işaret verdi. “Ben bir deniz feneriyim.”

Savaş gemisi rotasını değiştirdi.

Malzemesi:  8 adet kuru yufka, Sıvı yağ,  tuz,  

su,  peynir- maydanoz veya kıyma- soğan, ka-

rabiber

Yapılışı: Geniş bir kabın içine ılık su ve tuz 

konulur. Yufkalar tek tek ıslatılır. Yağlanmış ta-

vaya ıslatılan 4 yufka üst üste yerleştirilir. Ara-

sına hazırlanan karışım koyulup, yine ıslatılan 

4 yufka üstüne yerleştirilir. Yufkaların altı kıza-

rınca kapak yardımıyla börek ters çevrilir. Tava 

tekrar yağlanıp, böreğin diğer tarafı da kızardık-

tan sonra servis tabağına alınır. Dilimleyerek sı-

cak servis yapılır.
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Covid-19 pandemi sürecinde tüm dünyada gıda güvenliği ve arzı büyük önem arz 
etmektedir. Bu dönemde tüm ülkeler, üretime büyük önem vererek gıda maddelerini 
öncelikle kendi üretimleriyle karşılama yoluna gitmişlerdir. Tüm bu süreç içerisinde 
tarım bir kez daha büyük önem kazanmıştır. Tarımsal üretimde en önemli girdilerden 
biri olan kimyasal gübrelere olan talep hem yurt içi hem de yurt dışı gübre fiyatların-
da artışa neden olmuştur.

Yapılan bilimsel çalışmalar gübreleme ile %50’lere varan verim artışlarının sağla-
nabileceğini göstermiştir. Gübreleme ile verim ve kalitede beklenen faydanın sağlan-
masının temel unsuru gübrenin doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru metotlar-
la kullanılması ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla öncelikli olarak toprak ve yaprak 
analizine dayalı gübre kullanımı önem kazanmaktadır.

Bunun yanında Bakanlığımızca İl bazında toprak analizleri ve toprak özellikleri 
dikkate alınarak 81 il ve ilçe genelinde Gübreleme Rehberi hazırlanmış olup https://
ordu.tarimorman.gov.tr/Duyuru/367/Gubreleme-Rehberi/ adresinden İlimiz ve İlçe-
lerimiz ölçeğinde söz konusu rehbere ulaşılabilmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi 
edinmek için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz.

ORDU İLİ GÜBRELEME REHBERİ YAYINLANDI

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde İlimizde faaliyet 
gösteren kadın girişimi, üretim ve işleme kooperatifle-
rinde emek veren kadınlarımız ile kahvaltı organizasyo-
nunda bir araya gelindi.

Kahvaltı programından sonra gerçekleştirilen top-
lantıda Kadın Girişimi Kooperatiflerinin sorun ve çözüm 
önerileri üzerine konuşuldu.

Gerçekleştirilen programda konuşma yapan İl Mü-
dürümüz Kemal Yılmaz; “Öncelikle hayatımızın her 

alanında yer alan, hayatımızın her anını güzelleştiren 
ve anlamlandıran siz değerli kadınlarımıza ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Bir bakıyoruz tarımsal üretimde yer 
alıyorsunuz, bir bakıyoruz çocuklarımıza annelik yapa-
rak her türlü fedakârlığı gösteriyorsunuz, bir bakıyoruz 
yönetici pozisyonlarında çok güzel işler gerçekleşti-
riyorsunuz. Bugün sizleri burada ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca kadınlarımıza her 
zaman pozitif ayrımcılık yapıldığını belirten İl Müdürü-
müz; “Bakanlık olarak tüm projelerimizde kadınlara po-
zitif ayrımcılık sağlıyoruz. Hayata geçirilen projelerde 
kadınlarımızı dört bir koldan destekliyor, projelerine ila-
ve puan vererek öne çıkmasını sağlıyoruz.  Mesela, Ba-
kanlığımızın uygulamış olduğu Genç Çiftçi Projesinde 
689 projeden kadın çiftçilere ait olan 400 ün üzerinde 
proje desteklendi” dedi.

Kadınlarımızın tarımsal üretime daha fazla katılma-
larını sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yapıldığı-
nın altını çizen İl Müdürümüz; “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü vesilesiyle bir araya gelerek kadın  girişimci ko-
operatifleri tarafından yapılan güzel işleri hem tebrik 
etmek hem de yeni projeleri nasıl hayata geçirebiliriz 
konularında istişare yapmak amacıyla sizlerle bir araya 

geldik. Sizler çok güzel örnek çalışmalar gerçekleştiri-
yorsunuz. Tabi yapılan bu çalışmaların bir düzen içeri-
sinde ve belli bir standarda bağlı olmasını sağlamamız 
lazım. Kadınlarımız olarak sizler zaten üretiyorsunuz 
üretim noktasında bir sıkıntımız yok. Ancak ürettiğimiz 
ürünlere daha fazla değer katmak ve katma değer ka-
zandırarak pazarlamamız gerek. Bu konuda da sizlerin 
desteğiyle önemli projeler hayata geçireceğiz. Tekrar 
tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kut-
luyor, hepinize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine 
son verdi.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE KADIN GİRİŞİMCİ
 KOOPERATİFLERİYLE BİR ARAYA GELİNDİ

Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması Tarım 
ve Orman Bakanlığımızın önem verdiği konuların ba-
şında gelmektedir. Ramazan ayının da gelmesiyle bir-
likte gıda denetimlerimiz 19 ilçemizde hız kesmeden 
devam etmektedir. 

Gıda güvenilirliği çalışmaları, 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine göre gıda zincirinin tüm aşama-
larında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda 
arzının sağlanması amacıyla;  ilimizde üretilen, satılan 
ve toplu tüketime sunulan gıda maddelerinin güvenir-
liliğine yönelik denetimler riske dayalı denetim, rutin 
denetim, Bakanlık/İl Yıllık Programı kapsamında numu-
ne denetimleri, 174 Alo Gıda hattı şikâyet ve ihbar de-
netimleri ile takip denetimleri şeklinde yürütülmektedir. 
Bunların dışında özel günler, özel dönemlerde de dene-
timler yapılmaktadır.

Ramazan dolayısıyla tüketimi artan ürünleri üreten, 
satan ve tüketime sunan gıda işletmeleri daha sık de-
netlenmektedir.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle de-
netimlerimiz artırılmıştır. Özellikle toplu tüketim işyer-
leri, toplu iftarların yapıldığı yerler ve tedarikçileri, gıda 
satış yerleri, pastane, unlu mamuller ve tatlı üretim ve 
satış yerleri, ekmek-ekmek çeşitleri ile pide üretim ve 
satış yerleri, “ramazan paketi” adı altında muhtelif gıda-
ların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının 
yapıldığı gıda işyerleri, yoğun alışveriş yapılan diğer 
perakende işletmelerinin denetlenmesine ağırlık veril-
mektedir. Gün içinde yapılan denetimlerin yanı sıra Mü-
dürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlilerince iftar ve sahura 

yönelik denetimler de planlanmakta ve gerçekleştiril-
mektedir. Gıda işletmecisi de ürettiği, işlediği, dağıttığı, 
depoladığı, satışa ve tüketime sunduğu tüm gıdalarda 
gıda mevzuatına uygunluğu sağlamak zorundadır

Daha İyi Seçim Yapmak İçin Gıda Etiketlerini Kul-
lanalım.

Gıda etiketleri, satın aldığımız ve tükettiğimiz gıda-
ların “kimlik kartları”dır. Gıdanın ambalajında veya am-
balajına yapıştırılmış etiketinde yer alan bilgiler gıdanın 
kimliğini oluşturur. Bu bilgilerin doğruluğundan gıdayı 
üreten, pazarlayan veya kendi ticari adıyla pazarlayan 
gıda işletmecileri sorumludur. Tüketicinin sorumluluğu 
ise etiket bilgilerine dikkat etmektir. Etiketler, diğer bir-
çok bilginin yanı sıra gıdanın içindekiler, besin öğeleri 
ve enerjisi hakkında bilgileri içerir.

Alo 174 Gıda Hattı 7/24 Saat Yanınızda.

Unutulmamalıdır ki etkili bir denetim sistemi tüketi-
cilerin de denetimlere katkı sağlamaları ile mümkündür. 
Vatandaşlarımızın gıdalarla ilgili her türlü ihbar, şikâyet, 
soru ve sorunlara Alo 174 Gıda Hattı ve 0 (501) 174 0 174 
nolu ihbar hattımız ile hizmet verilmektedir.

Gıdanı Koru- Sofrana Sahip Çık.

Ayrıca hepimizin sorumlu birey olarak gıda kayıp ve 
israfının azaltılması ve önlenmesi için; “İhtiyacın Kadar 
Al, Geleceğini Çöpe Atma” mesajına uygun davranma-
lıyız. Farkında olmadan kaybettiğimiz ve israf ettiğimiz 
gıdalarımızı korumak için öncelikle planlı, listeli alışveriş 
yapmamız, ihtiyacımız kadar satın almamız, tüketebi-
leceğimiz kadar hazırlamamız, doğru koşullarda sakla-
mamız gerektiğini unutmayalım.

Vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir ramazan 
ayı geçirmesi için kamu sağlığı ve tüketici menfaatlerini 
korumaya yönelik resmi kontrollerimiz artarak devam 
edecektir. 

GIDA DENETİMLERİ RAMAZANDA DA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR


