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BAKANIMIZ 
PROF. DR. VAHİT KİRİŞÇİ:

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Ki-

rişci, “Kırsalın ayağa kaldırılmasını ve kırsalda 

üretimin canlandırılmasını, üretimin artırılma-

sının yegane yolunun kırsal kalkınmadan geç-

tiğini bir vizyon olarak ortaya koymuş durum-

dayız. Kırsal kalkınmaya da çok büyük önem 

veriyoruz.” dedi.

Yıldız Holding Kadın Platformu çatısı altın-

da Kerevitaş ve Superfresh tarafından haya-

ta geçirilen, Tarım ve Orman Bakanlığı tara-

fından desteklenen “Tarımın Kadın Yıldızları” 

projesinin tanıtımı, Tarım ve Orman Bakanı 

Kirişci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kirişci, Marmaris’te başlayan orman yan-

gınları ve devamında Batı Karadeniz’deki sel 

felaketlerinin içerisinde bu toplantıya, kadının 

tarıma olan katkısına verdikleri önem dolayı-

sıyla ve toplantı içeriğinin önemi çerçevesin-

de katılma kararı aldıklarını söyledi.

“KIRSAL KALKINMAYA 

ÇOK BÜYÜK ÖNEM 

VERİYORUZ”
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KİVİ ÜRETİCİLERİMİZ BAHÇELERİNİZDE YAZ BUDAMASI YAPMAYI İHMAL ETMEYİNİZKİVİ ÜRETİCİLERİMİZ BAHÇELERİNİZDE YAZ BUDAMASI YAPMAYI İHMAL ETMEYİNİZ
Kivi yetiştiriciliğinde kış budaması kadar, yaz budaması 

da önem arz etmektedir. Yaz budamasındaki amaç, yeterli 
güneşlenme ve havalandırmanın sağlanmasıdır. Yaz buda-
ması işlemine, çiçeklenme döneminden sonra başlanabilir. 
Asmanın çiçek açmayan tellerden aşmış dalları kesilmelidir. 
Çiçek açmış meyve dallarından sonra 7-8 yaprak sayılarak 
budanır. Yerden tele kadar olan ana gövdeden çıkan obur 
sürgünler koparılmalıdır. Yaşlı dallar üzerinden dik açıyla 
çıkan sürgünler gevrek ve kırılgan olduğundan büyüme-
den çıkarılmalıdır. Kivi bitkisi sarılıcı tırmanıcı olduğundan, 
dalların birbirine giren, dolanmış kısımları kesilmelidir.Kivi 
asmalarında gölgede kalan gözler, zayıf gelişerek gelecek 

yıl olacak verimi olumsuz etkiler. Güneş gören meyveler, 
gölgede kalanlara oranla daha iri ve kaliteli olur. Yaz bu-
daması ile asmalar arası hava koridoru açılarak, bahçenin 
havalandırılması sağlanmalıdır.Aşırı derecede yapılan yaz 
budaması meyvede güneş yanıklıklarına sebep olacağın-
dan, budamada aşırıya gidilmemelidir. 

Kivi bahçelerinde yeni çıkan meyvelerden, üçlü grupla-
rın tek meyveye düşürülmeli ve ikiz, üçüz, fan tabir edilen 
meyveler çıkarılmalıdır. Konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi 
almak için Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Mü-
dürlüklerini ziyaret edebilirsiniz.

Bakanlığımız tarafından suni tohumlama faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen “Etçi ve Kom-
bine Irkların Suni Tohumlama Yoluyla Yaygınlaştırılması 
Projesi” (ETKİYAP) kapsamında proje izleme ve değerlen-
dirme toplantıları İl Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçek-
leştirildi. İki gün süren toplantılara Hayvancılık Genel Mü-
dürü Sayın Salih Çelik, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah 
Daire Başkanı Sayın Adem Bölükbaşı, Ordu, Samsun, Sinop, 
Amasya, Sivas, Tokat, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, 
Trabzon, Rize İllerimizin İl Müdürleri, ilgili Şube Müdürleri, 
sektör temsilcileri ve teknik personeller katıldı.

Düzenlenen toplantı hakkında açıklamalarda bulunan İl 
Müdürümüz Kemal Yılmaz; “Ülke hayvancılığının gelişme-
si, aynı iş gücü ve neredeyse aynı giderlerle birim hayvan-
dan elde edilen verimin arttırılması ancak ıslah çalışmaları 
ile mümkündür. Islah çalışmaları ise özenle seçilmiş boğa 
spermalarının kullanıldığı suni tohumlama ile gerçekleşe-
bilmektedir. Bu doğrultuda Bakanlığımızca suni tohumla-

ma faaliyetlerinin yaygınlaştırılması adına birçok çalışma ve 
proje yürütülmüş olup, bu projelere bir yenisi daha ekle-
nerek ETKİYAP (Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması 
Projesi) projesi hayata geçirilmiştir. “Etçi ve Kombine Irk-
ların Suni Tohumlama Yoluyla Yaygınlaştırılması Projesi” İl 
Müdürlüğümüz ve Ordu Veteriner Hekimler Odası arasında 
yapılan protokol neticesinde 2021 yılı 9. ay itibarıyla 19 ilçe-
mizin tamamında başlatılmıştır” dedi.

Projenin ilimizde kamu ve özel sektör işbirliğinde ba-
şarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirten İl Müdürümüz; 
“Proje faaliyetlerine 2021 yılında başlanmış olup, Mesudiye 
ve Kabadüz ilçelerimizde İlçe Müdürlüklerimizde görevli 
hayvan sağlığı ekiplerimiz tarafından, diğer 17 ilçemizde ise 
toplamda 57 serbest veteriner hekim, teknisyen tarafından 
çalışmalar yürütülmektedir. Öncelikle suni tohumlamanın 
ulaşmadığı işletmeler olmak üzere ilimiz genelinde 37.465 
adet işletmeye (75.120 boğa altı dişi sığır) hizmet verilmek-
tedir. Proje kapsamında 9.000 adet Simental ırkı boğa sper-
ması ile 5.500 adet cinsiyeti belirlenmiş dişi Jersey sperması 
temin edilmiştir. Spermalar suni tohumlama uygulayıcıları-
na dağıtılmış ve peyderpey dağıtıma devam edilmektedir. 
Projede verim artışı ve doğal aşım ile bulaşan hastalıkların 
önlenmesi gibi genel faydaların yanında ilimiz özelinde sa-
yısı azalmakta olan Jersey ırkının artırılması ve verim artı-
şının sağlanması hedeflenmektedir. Proje ile ilimizde 2021 
yılında 743 adet dişi sığıra (153 jersey, 590 simental), 2022 
yılında ise (30 Haziran itibarıyla) 2.274 adet dişi sığıra ( 488 
jersey, 1.786 simental) olmak üzere toplamda 3.017 adet dişi 
sığıra suni tohumlama uygulaması yapılmıştır. Projemizin 
büyükbaş üreticilerimize, İlimize ve Ülkemize hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla yap-
mış olduğumuz çalışmalar Bakanlığımızdan sonra 
Ulusal Fındık Konseyi tarafından da ödüle layık gö-
rüldü.

2. Dünya Fındık Haftası nedeniyle Sakarya’da 
düzenlenen programda “Fındığa Değer Katanlar” 
ödülleri sahiplerini buldu. Bu kapsamda “Fındığa 

Destek Verenler” katego-
risinde İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’müz ödül ala-
rak daha önceden bir-
çok alanda almış olduğu 
ödüllere bir yenisini daha 
ekledi. Düzenlenen prog-
rama İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ’ın başka bir prog-
ramı olması sebebiyle İl 
Müdürlüğümüz adına Bit-
kisel Üretim ve Bitki Sağ-
lığı Şube Müdürü Nusret 

ŞAHİN, İl Müdürlüğümüzde görevli fındık uzman-
larımız Ömür DUYAR ve Halit ÇOĞALAN katıldı. 
Fındıkta yapmış oldukları çalışmalarla bu ödülü al-
mamızda pay sahibi olan tüm il-İlçe müdürlükleri-
mizde çalışan personelimize teşekkür ediyoruz.

“ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARIN SUNİ TOHUMLAMA “ETÇİ VE KOMBİNE IRKLARIN SUNİ TOHUMLAMA 
YOLUYLA YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ” İZLEME VE YOLUYLA YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ” İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİDEĞERLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİR ÖDÜL DAHA ALDIİL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİR ÖDÜL DAHA ALDI
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 İlimiz, fındık üretiminin yanında, kivi üretiminde de söz sahibi iller 

arasında, ilk sıralarda bulunmaktadır. Kivi üretiminde, düzenli ve kaliteli 

meyve elde edebilme, bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerinin karşı-

lanması ile yani gübreleme işlemi ile mümkündür.

Kivi yetiştiriciliği, yapılan ilçelerde bulunan teknik personel ve danış-

manlarımızın gübreleme konusunda, bilgilerinin yenilenmesi ve ilimize 

yeni gelen personelin bilgilendirilmesi için eğitim yapılmasına, ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu nedenle “Kivi yetiştiriciliğinde gübreleme” konusunda, 

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda eğitim düzenlendi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli, Dr. Be-

tül BAYRAKLI tarafından verilen eğitime, kivi üretimi yapılan ilçelerimiz-

den, teknik personel ve serbest tarım danışmanlarımızdan, toplam 45 

kişi katılmışlardır. Toplantı sonunda teknik personelin sahada karşılaş-

tıkları sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilerek, verimli bir eğitim 

çalışması yapılmıştır.

KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 
GÜBRELEME KONUSUNDA TEKNİK GÜBRELEME KONUSUNDA TEKNİK 

PERSONELE YÖNELİK EĞİTİM PERSONELE YÖNELİK EĞİTİM 
DÜZENLENDİDÜZENLENDİ

EYLÜL - EKİM

TEMMUZ - AĞUSTOS
FINDIK:Bu aylarda toprak ve yaprak numuneleri alınarak analizleri 
yaptırılmalıdır.  Fındık hasadına başlanmadan önce fındık bahçelerinde 
gerekiyorsa ilaçlı mücadele şeklinde yabancı ot temizliği yapılması gerekir.  
Ağustos ayında hasat zamanı saptanırken bahçedeki hakim çeşitlerin hasat 
olgunluğuna gelip gelmediğine bakılır. Hasat mutlaka İl Müdürlüğünün ilan 
ettiği tarihlere bağlı kalınarak ve belirtilen usullerde yapılmalı, hasat ve harman 
sırasında uygulanması gereken kurallara uyulmalıdır. 

KİVİ: Bu dönemde yapraklarda eksiklik belirtileri görüldüğü takdirde haftada 
iki kez olmak üzere sulama yapılır.  Ayrıca, yaz budaması yapılır. Hastalık ve 
zararlı takipleri yapılır, yapraklarda bitki besin elementi noksanlığı semptomları 
takip edilir.

SERACILIK: Budama, gübreleme ve diğer bakım işlerine devam edilir. Bu 
dönemde mildiyö için ilaçlı mücadeleye ve havalandırmaya özen gösterilmeli, 
son ilaçlamayla hasat arasındaki zamana dikkat edilmelidir. Sulama her 
hasadın sonunda yapılmalı ve sulamayı sabahın erken saatlerinde yapmaya 
dikkat edilmelidir. Yaprak biti, kırmızı örümcek, mildiyö, erken yaprak yanıklığı 
ve külleme görülürse bunlar içinde mücadele yapılmalıdır. Ayrıca, hastalık ve 
zararlılara konukçuluk eden yabancı otlarla da mücadele yapılmalıdır.

ARICILIK: Bu dönemde kovanlarda uçuş aktivitesi ve besin taşıma 
gözlenmelidir. Kovan iç kontrolleri yapılarak koloninin gücü ve besin stoğuna 
bakılmalıdır. Koloniye gelişme fırsatı verilmeli yani petek ve ballık ilavesi 
yapılmalıdır. Bu şekilde kolonide oğul eğilimi engellenir. Kovanların şiddetli yaz 
sıcaklarından korunması gerekir. Hastalık ve zararlılara karşı kovan sürekli takip 
edilmelidir. Ağustos sonu ve Eylül başında bal hasadı yapılmalıdır.

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

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

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

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

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

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

PATATES: Patateste hasat yapılır ve uygun depo şartlarında depolanır. 

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

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

KİVİ: Bahçede toprak işlemesi yapılır. 
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İlimizin ana geçim kaynağı olan ve Ülkemiz ekonomisine yıllık 2-3 mil-
yar dolar döviz girdisi sağlayan fındığın hasat zamanı yaklaşmaktadır. Fın-
dıkta erken hasat ciddi ürün kayıplarına neden olmakta, başta aflatoksin 
olmak üzere ürünün kalitesini de bozan sonuçlar doğurmaktadır. Fındık 
çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat olumuna gelmemektedir. Bu nedenle 
çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat olumuna geldiğinde toplanması gerekir. Fakat 
bahçelerimizin karışık çeşitlerden kurulu olması, en azından bahçedeki 
hakim çeşidin olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Fındıkta hasat olgunluğu kriterleri:
Zurufların (yeşil kabuğun) iyice sararıp kızarmaları,
Fındık danelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması,
Sert meyve kabuğunun ¾ oranında kızarması ve için kendine has sert-

lik ve tadını alması,
Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı zaman meyve-

lerin ¾’ünün daldan dökülmesi,
Kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine dönüşmesi.                   
Hasat olgunluğuna gelmeden toplanan fındıklarda meydana gelen 

olumsuzluklar:
Fındıklar, kurutulduktan sonra dıştaki sert meyve kabukları kendilerine 

has renklerini alamazlar ve donuk renkli olurlar.
İç tam olarak kabuğu doldurmaz, halk arasında bezik tabir edilen bu-

ruşuk iç oranı artar,  bu ise randıman ve ürün miktarını düşürür. Fındık 
çeşitleri kendine has sertlik, lezzet ve tada ulaşamaz. Tat yavanlaşır, meyve 
kalitesi düşer.

Bu fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir, kolayca bozulur-
lar, küflenme ve dolayısıyla aflatoksin oluşumuna neden olurlar. Erken ha-
sat edilen fındıkların dokusu yeterince sertleşemeyeceği için depolama 
ömrü azalacak ve depoda kolaylıkla bozulabilecektir. Yine erken hasat edi-
len fındıklarda aflatoksin oluşacağından bu aflatoksinli fındıkları tüketen 
insanların sağlığını tehlikeye atacaktır. İhraç edilen bu aflatoksinli fındıklar 
dış pazarlardan geri dönecektir. Bu ürünlerin geri dönmesiyle hem sa-
nayicimiz hem de  üreticilerimiz zarar göreceklerdir. Dolayısıyla tüm bu 
nedenlerden dolayı Ülkemiz ekonomisi zarara uğrayacaktır.

Nem içeriği yüksek olup, kurumaları güçleşir ve beyazlatma oranları 
düşük olur. Erken toplanan fındıklarda iç zarın atma oranı düşeceğinden 
dolayı beyazlatma oranları düşmektedir. Bu da büyük oranda üründe eko-
nomik kayıplara yol açmaktadır. 

Ayrıca hasat olgunluğuna gelip kendiliğinden yere düşen fındıklar, yer-
de fazla bekletilmeden toplanmalıdır. Mümkünse fındıklar, ot ve toprakla 
temasın önlenmesi için örtüler üzerine dökülerek toplanmalıdır. Bu fın-
dıkların uzun süre yerde kalarak, toprakla temas etmeleri ve ot içerisinde 
bekletilmeleri kalite ve verim düşüklüğüne, aflatoksin oluşumuna neden 
olmaktadır.

Fındık hasadına başlamadan önce fındık bahçelerinde genel bir temiz-
lik yapılmalıdır. Bölgemizin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı 
ot ve dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleştir-
mekte ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olmaktadır. Bu ne-
denlerle hasada başlamadan en az 5-10 gün önce iyi bir bahçe temizliği 
yapılmalıdır. Bu temizlik el tırpanı, orak, kirinti gibi aletlerle yapıldığı gibi 
motorlu tırpanlarla da yapılabilmektedir. Motorlu tırpanlarla hem iş gü-
cünden hem de zamandan tasarruf sağlandığı gibi daha iyi bir temizlik 
yapılabilmektedir.

Fındıkta en iyi hasat şekli; tam olgunluğa gelen fındıkların, dalları sil-
kelemek suretiyle dökerek yerden toplanmasıdır. Bu şekilde hasat edilen 
fındıkların, randıman ve kalitesi yüksek olduğu gibi dallar ve sürgünler ile 
gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görme-
mektedir.

 Kaliteli ve yüksek verim almak ve uzun yıllar bu verimin devamını sağ-
lamak için, fındık hasadına açıklanan hasat tarihlerinde; başlamak ve uy-
gun hasat yöntemlerini uygulamak gerekmektedir.

İlimizde belirlenen hasat tarihleri; 

  Sahil Kesim için 13.08.2022

  Orta Kesim için 16.08.2022

  Yüksek Kesim için 24.08.2022’ dir. 

YÜKSEK RANDIMAN VE KALİTELİ ÜRÜN İÇİN YÜKSEK RANDIMAN VE KALİTELİ ÜRÜN İÇİN 
ERKEN HASATTAN KAÇINALIMERKEN HASATTAN KAÇINALIM
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1 EYLÜL’DE BALIKÇILIK SEZONU BAŞLIYOR. 
ÇEVİRME AĞLARI İLE AVCILIK YASAĞI SONA ERİYOR

SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ
 DEVAM EDİYOR

Bakanlığımız tarafından hazırlanan, “Denizlerde ve İç Sularda Ticari 
Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2020–2024 Av Dönemine Ait 
5/1 Numaralı Tebliğ”  gereğince; 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren çevirme 
ağları ve trol avcılığına açık alanlarda trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasağı 
sona ermekte, mekanik güç kullanan ve kullanmayan çevirme ağları ile su 
ürünleri avcılığı serbest olmaktadır.

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

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

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

Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) 
misina ağların ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların 
kullanılması, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde 
bulundurulması yasaktır.

Av araçlarının markalanması Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar 
dahilinde 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren zorunludur.

Aşırı avcılık sonucunda; su ürünlerine üreme şansı tanınmadığından 
stoklar sürekli azalmakta, cinsi olgunluğa gelmemiş küçük balıklar 
avlanmakta, balık boylarında küçülmeler, avlanma periyotlarında 
kısalmalar olmakta ve denizdeki canlılar arasındaki denge bozulmaktadır. 
Sonuçta, denizden geçimini sağlayan insanların kazançları azalmakta 
ve bitmektedir. Bu nedenle balıkçılığımızın kalkınabilmesi için özellikle 
düzenli, dengeli bir avcılık yapılmalı; zaman, yer, ağ ve boy yasaklarına 
mutlaka uyulmalıdır.

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

Su ürünleri avcılık sezon açılışı ile beraber İl/İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerimizde görevli su ürünleri denetim ekiplerimiz tarafından 
deniz ve iç sularımızda balık stoklarının korunması ve sürdürülebilir 
balıkçılığın sağlanması adına denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Su ürünleri denetim ekiplerimizin çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Balık stoklarını korumak ve 
sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla sezon açılışı ile birlikte 
ekiplerimiz, tarafından su ürünleri karaya çıkış noktalarında, denizde ve 
iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış 
yerlerinde, yol güzergâhlarında ve balık halinde denetimlerimiz aralıksız 
devam etmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol ve denetim 
ekipleri tarafından İlimiz deniz sahasında balıkçı gemilerine yönelik 
yapılan denetimlerde; palamut balıklarının boylarının asgari avlanabilir 
boydan büyük oldukları görülmüş olup gemilere ait evraklar ve av araçları 
incelenmiştir.” Dedi.

İlimizde bugüne kadar yapılan denetimlere değinen İl Müdürümüz; 
2022 yılının ilk 8 ayında toplam 675 adet denetim gerçekleştirilmiş olup, bu 
denetimler neticesinde 12 adet idari para cezası uygulanarak 1.475 kg su 
ürününe, 3 adet kalkan ağına ve 800 metre uzatma ağına el konulmuştur. 
Su ürünleri kaynaklarını korumak ve gelecek nesillerin su ürünlerinden 
mahrum kalmasını engellemek amacıyla denetimlerimiz aynı özveri ile 
devam edecektir. Denetim ekiplerimize gerçekleştirmiş oldukları başarılı 
çalışmalardan dolayı teşekkür ederim” diyerek sözlerini noktaladı.
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Ülkemizde bitkisel ürünlerde güvenilir gıda arzı-
nın ve sürdürülebilir üretimin sağlanması son derece 
önemlidir. Bakanlığımızca bitkisel üretimde hatalı bit-
ki koruma ürünü kullanımının denetlenmesi ve kalın-
tının önlenmesi amaçlanmaktadır. Diğer bitki sağlığı 
tedbirleri ile birlikte bitki koruma ürünü kullanımının 
kaynağında denetlenmesi, faydalı organizmaların ve 
doğal dengenin korunmasına katkı sağlanmaktadır.

İlimiz tarımsal üretim alanlarında bitki koruma 
ürünlerinin etiket bilgilerine göre doğru kullanımı ile 
yasaklı, tavsiye dışı, aşırı veya hatalı kullanımının de-
netlenmesi amacıyla “Hasat Öncesi Pestisit Denetimi 
Programı” uygulanmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığı-
mızca belirlenen program kapsamında Ordu İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüz teknik personellerince 
fındık, taze fasulye, elma ve kivi gibi ilimiz tarımında 
ticari öneme sahip ürünlerden numune alınmaktadır.

HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMLERİ YAPILIYORHASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMLERİ YAPILIYOR

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

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

- Hastalıkların Sağaltımı ve Önlenmesi

- Davranışların Değiştirilmesi

- Gelişmenin Hızlandırılması

- Verimin Artırılması

- Gıda Kalitesinin Geliştirilmesi

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

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

- Doku ve organlarda hasar,

- Bağışıklık sisteminin baskılanması/uyarılması,

- Dirençli suşlar (bakteri, parazit gibi),

- Gıdalarda kalıntı riski.

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

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

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

 Veteriner İlaç kalıntıları, aşağıda belirtilen etkilere yol 
açabilir.

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

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

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

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

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

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

Cinsiyet özelliklerinin değişmesi: Anabolik etkili 
maddelerin kullanılması ile gıdalarda bulunacak 

kalıntıların insanlarda cinsiyet özelliklerinde değişikliklere 
yol  açabilecekleri kabul edilir. 

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

Kalıntıların İzlenmesi Ve Önlenmesi

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

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

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

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

HAYVANSAL GIDALARDA VETERİNER İLAÇ KALINTILARI

Hakan YEŞİLYURT 
Veteriner Hekim
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Gıda güvenilirliğinin sağlanması, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta 
bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretimi, işleme, mu-
hafaza, depolama, pazarlama ve tüketici sağlığının en üst seviyede korunması 
Bakanlığımızın asli görevleri arasında bulunmaktadır. Gıda sektöründe yer alan 
işyerlerine düşen en büyük sorumluluk ise; gıda mevzuatıyla belirlenen genel ve 
özel hijyen kurallarını doğru ve eksiksiz biçimde uygulayarak, gıdaların hastalık 

etmenleri ile bulaşmasını önlemek ve tüketici sağlığını korumaktır.

İlimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının ve menfaatlerinin 
korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin 
önlenmesi amacıyla gıda üretim, işleme, dağıtım, toplu tüketim ve satışının tüm 
aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri hassasiyetle yürütülmektedir.

Bu kapsamda İlimizde 2022 yılında günümüze kadar 9130 adet gıda ve yem 
denetimi gerçekleştirilmiştir. Yine ekiplerimiz tarafından, yurtiçi denetimlerinde 
toplam 470 adet numune alınmış, gerek analiz sonuçlarına göre gerekse dene-
timde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 68 işletmeye idari para cezası uygu-
lanarak 14 işletme hakkında da Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi, tüketicinin, tüketici örgütlerinin 
denetimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkündür. Çünkü tüketicinin her-
hangi 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 al-
dığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketiciler de “174 Alo Gıda Hattı”nı 
arayarak veya 0501 174 0 174 WhatsApp gıda ihbar hattı üzerinden ihbarda bulu-
nabilmektedirler.

İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanan projeler neticesinde ilimizde ürün çe-
şitliliği artıyor.

İl Müdürlüğümüz ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde uy-
gulanan “İsabella (Kokulu) Üzümü Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 
İlimizde tesis edilen bağlardan Fatsa ilçemizde ilk ürün hasadı gerçekleştirildi. Ha-
sada katılan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ yaptığı açıklamada; “İlimizin ana ürünü 
fındık. Fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla yaptığımız çalışmaların yanın-
da ilimizde ek gelir getirici ürünleri yaygınlaştırmak için de çalışmalar yürütüyo-
ruz. Önceki yıllarda yürütülen projeler sayesinde ilimizde kivi, çilek ve seracılık 
alanlarında çok başarılı çalışmalar yaptık” dedi

Son dönemde ise ilimizde kokulu üzüm bahçeleri kurmaya yönelik faaliyet-
ler gerçekleştirildiğini vurgulayan İl Müdürümüz; “DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı kaynakları kullanılarak ilimizde 2 yıl önce üzüm bahçelerinin kurulması 
için ilk adımı attık. Ortalama 2 dekar büyüklüğünde üzüm bağları kurduk. Bu-
gün gelinen noktada yaptığımız çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Tesis 
ettiğimiz üzüm bağlarında bu yıl ilk hasadı gerçekleştiriyoruz. İki yaşında olan 
üzüm bağlarında verim ve kalite çok iyi durumda. Dar alandan yüksek getirisi 
olan bu üzüm bağlarından Ordu şartlarında dekara 2 ton kadar ürün alınabilmesi 
son derece mümkün. 2 ton ürün de piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 40 bin lira kazanç 
demektir” ifadelerini kullandı.

Üzüm üretiminin artırılması amacıyla yeni çalışmaların yapılacağını belirten 
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; “Kokulu siyah üzüm yetiştiriciliğini Ordu’da yay-
gınlaştırma noktasında oldukça kararlıyız. Hedefimiz, sofralık tüketimin yanında 
üzüm suyu elde ederek katma değerli hale dönüştürmek. Arazisi müsait olan 
üreticilere çağrımız, mutlaka fındığın yanında birim alan getirisi yüksek ikinci bir 
ürüne yönelmeleri yönünde. Bu gibi ürünler, üreticinin aile ekonomisine çok cid-
di katkı sağlıyor. Üreticilerimizin ürünlerinin bol ve bereketli olmasını temenni 
ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

GIDA VE YEM İŞLETMELERİNE YÖNELİK GIDA VE YEM İŞLETMELERİNE YÖNELİK 
DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYORDENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

ORDU’DA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR…ORDU’DA ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR…
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Yaz ayları hepimizin özlemle beklediği aylardır. Yaz ayları tatil, dinlenme, se-
vilen taze sebze ve meylerin çok olduğu olumlu durumları hatırlatsa da, sıcaklar 
konusunda dikkatli olunması gereken noktaları bilmek gerekir.

Yaz aylarının başlaması ile artan hava sıcaklıkları birtakım sağlık sorunlarını 
da beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı art-
makta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Yaz ay-
larında özellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında 
artış gözlenmektedir. Ayrıca sıcaklıkların etkisiyle artan terle birlikte su ve mineral 
kaybı sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri de gö-
rülebilmektedir. Yaz aylarında özellikle bebek ve çocuklarda ishal görülme sıklığı 
artmaktadır. Ayrıca sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve besin 
kaynaklı zehirlenmeler sık görülmektedir.

Yaz sıcaklığından en çok etkilenenler çocuklar, yaşlılar, hamileler, kalp ve şe-
ker hastalığı olan bireylerdir. Yaz aylarında sıklıkla görülen sağlık problemlerinin 
azaltılmasında sağlıklı beslenme ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi son 
derece önemlidir.

Aşırı Sıcaklardan Korunmak İçin;
• Her zamankinden daha fazla su için ve su içmek için susamayı beklemeyin.
• Bol, hafif ve açık renkli giysiler giyin.
• Serinlemek için ılık duş ve banyo yapın.
• Siz ya da bir başkası sıcağa bağlı hastalık belirtileri hissettiğinde derhal tıbbi 

yardım isteyin.
 Açık Havada Çalışan Bireyler İçin 
 Korunma Önerileri:
• Açık alanda çalışanlar susuz kalmaya ve sıcağa bağlı hastalıklara daha yat-

kındır.
• Baygınlık ya da halsizlik hissettiğinizde serin bir yere geçin.
• Çalışırken her saatte bir 2 ila 4 bardak arasında su için. Su içmek için susuzluk 

hissedene kadar beklemeyin.
• Alkol ve aşırı şeker içeren sıvılardan kaçının.
• Ambalajı üzerinde tarif edilen şekilde güneş koruyucu uygulayın.
• Geniş kenarlı şapka, bol, hafif ve açık renkli giysiler giyin.
• Molalarda ve iş sonrasında klimalı binalarda zaman geçirin.
• İş arkadaşlarınızı serinlemek ve su içmek için mola vermeye teşvik ediniz.
• Siz ya da bir iş arkadaşınızda sıcağa bağlı hastalık semptomları gelişirse der-

hal tıbbi yardım isteyiniz.
YAZ AYLARINA YÖNELİK 
SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ
 Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için 

esastır. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeşitli besinlerin en az 3 ana ve 
3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır.

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az 
yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine 
de süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylar tercih edilmelidir.

Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; 
yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanımı, yemekleri pişirirken kızartma ve ka-
vurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı 
pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.

Yaz aylarında vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin 
ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması 
önemlidir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir. Ancak bu 
aylarda çok tercih edilen yaz meyvelerinin porsiyon miktarlarına dikkat etmek 
gerekir. Örneğin 12-15 kiraz 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir

Yaz aylarında da diğer aylarda olduğu gibi tüm besin gruplarından (Süt ve süt 
ürünleri, sebze-meyveler, et, yumurta, kuru baklagiller, tam tahıl ekmek ve tahıl-
lar, sağlıklı yağlar) dengeli bir şekilde almak gerekir. Glisemik indseksi yüksek yani 
kana hızla karışan basit karbonhidratlar (sofra şekeri ve beyaz unlu gıdalar) yerine 
tam tahıl ürünler ve taze sebze ve yanında protein kaynaklarıyla dengeli tabaklar 
oluşturulmalıdır. 

 Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma 
gibi tatlılar tercih edilmelidir.

Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı 
önemlidir. Ayrıca, yaşamın her döneminde yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksin-
lerin (zararlı öğeler) atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, meta-
bolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun 
gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün en 
az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında kahve, 
çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edil-
melidir.

Ayrıca bu aylarda egzersiz yapacağımız saatleri güneşin eğik geldiği sabah 
erken veya akşamüstü saatlerinde hatta çok sıcaksa akşam saatlerinde yapmak 
gerekir. Daha fazla sıvı kaybı olacağında egzersizden 15 dakika önce ve egzersiz 
sonrası su içmeye özen göstermek gerekir.

Yaz aylarında bir diğer önemli husus besin zehirlenmeleridir. Besin zehirlen-
meleri, halk sağlığını yakından ilgilendiren ve özellikle yaz aylarında artan hasta-
lıklardan biridir. 

Çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın, zehirlenme-
ye yol açan besinle ve kişiyle ilgili bazı faktörler hastalığın zaman zaman daha ağır 
seyretmesine hatta ölümcül olmasına yol açabilmektedir. Özellikle yaz aylarında 
dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan 
potansiyel riskli besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besin-
lerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilme-
lidir.

Yaz aylarında özellikle rota virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yay-
gın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el temizliği ile sebze ve meyveleri 
yemeden önce iyice yıkamak çok önemli olup, ishali olanlar en yakın sağlık ku-
ruluşuna başvurmalıdır.

YAZ AYLARINDAYAZ AYLARINDA
BESLENMEBESLENME

Gıda Mühendisi
Şeyma KİRAZ
Ordu  Tarım ve Orman Müdürlüğü
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BAKANIMIZ PROF.DR.VAHİT KİRİŞÇİ

“Tarımın Kadın Yıldızları”nın sosyal sorumlu-
luk projesi gibi görünse de ekonomik anlamda 
ilgili şirketlere ciddi ekonomik katkı sağlama 
potansiyeli olan, bu yönde örneklik teşkil eden 
bir çalışma olduğuna işaret eden Kirişci, tarım 
konusunun, meslek insanları tarafından strate-
jikliği bilinen bir konu olduğunu vurguladı.

Kirişci, devamında yaşanan salgın ve diğer 
küresel gelişmelerin, teknoloji ve ekonominin 
öneminin yanı sıra tarım ve buna dayalı olan 
gıda konusunu da ülke ve dünya gündemine 
oturttuğunu dile getirdi. Konunun artık ulusal 
olmaktan çıktığını belirten Kirişci, tarım ko-
nusunun global bir başlık haline gelmesinden 
memnun, toplumun bu konuya olan duyarlılı-
ğının artacağı düşüncesiyle mutlu olduklarını 
dile getirdi.

Kirişci, diğer önemli bir konunun da kadın 
olduğuna işaret ederek, kadının Türk kültürün-
de kadim bir yeri bulunduğunu, kadın ve anne 
kavramlarının çok ayrı bir yere sahip olduğunu 
söyledi.

Fırsat eşitliği noktasında imkânların sunul-
ması gerektiğini vurgulayan Kirişci, şöyle de-
vam etti:

“Tarımdan bahsettim, kadından bahsettim. 
Bir de bizim ihmal ettiğimiz, ülke olarak başın-
dan bir yanlış içerisinde bulunduğumuz hadi-
se de, ‘sadece modernleşeceğiz, şehirlere ge-
lip yerleşeceğiz, hayat şehirlerdedir’ diyerek o 
günkü birtakım altyapı ve üstyapı eksikliklerini 
de kendimize gerekçe yaparak maalesef kırsalı 
terk ettik. Tabii kırsalı terk ettiğimizde, bu kırsal-
daki üretimi de ihmal etmiş olduk. Artık gittiği-
miz köylerde uzun yıllar hizmet vermiş okulların 
sadece tabelalarının kaldığını, kırıldığını, dökül-
düğünü, etrafının bir mezbelelik haline geldiği-
ni gördüğümüzde içimiz parçalanıyor. Bakanlık 
olarak yeniden kırsalın ayağa kaldırılmasını ve 
kırsalda üretimin canlandırılmasını, üretimin ar-
tırılmasının yegane yolunun kırsal kalkınmadan 
geçtiğini bir vizyon olarak ortaya koymuş du-
rumdayız. Kadını kırsalda tutamadığınız zaman 
aileyi tutamıyorsunuz, aileyi tutamadığınızda 
da o özlemiş olduğunuz, arzuladığınız üretim 
hedefinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Bundan 
dolayı kırsal kalkınmaya da çok büyük önem 
veriyoruz.”

“KIRSALA DÖNÜŞÜ, YENİDEN ÜLKENİN HER 
ANLAMDA KALKINMASININ TAM MERKEZİNE 
KOYMAMIZ GEREKİR”

Bakan Kirişci, kırsala dönüşü, yeniden ülke-
nin her anlamda kalkınmasının tam merkezi-

ne koymak gerektiğini belirterek, tekrar kırsala 
dönme çağrısında bulundu.

Bu konunun kendileri için hayati önem taşı-
dığını vurgulayan Kirişci, “Yıldız Holding gibi bu 
ülkenin sanayisinde ve özellikle gıda sektörün-
de, gıda sanayine öncülük etmiş bir kurumsal 
yapımız bünyesinde bu çalışmanın başlamış 
olmasını ve devamında da bunun geliştirilecek 
olmasını mutlu bir şekilde takip ediyoruz, des-
tek veriyoruz. Bu tür çalışmaların artmasını da 
istiyoruz. Bakanlık olarak, şayet projede kadın 
varsa buna ek puanlar veriyoruz, gençlerimiz 
için de aynısını yapıyoruz. Gençlerimizin de kır-
sala dönüşü için onlara da ek puanlar veriyoruz. 
Bu konuda desteklerimizi sürdüreceğiz.” ifade-
lerini kullandı.

“SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİ CAZİP HALE GETİR-
ME ARZUSUNDAYIZ”

Kadını desteklemenin tek başına yeterli ol-
madığını vurgulayan Kirişci, sözleşmeli üretim 
konusunun önemine işaret etti.

Kirişci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de sözleşmeli üretimin en yaygın 
bilinen şekli şeker pancarı üretiminde. Bakanlık 
olarak göreve geldiğim günden itibaren daha 
önce taslak olarak duran çalışmayı yeniden 
gözden geçirip inşallah kısa sürede ülkemi-
zin gerek bitkisel üretim gerekse de hayvansal 
üretim faaliyetlerinde sözleşmeli üretimi bir 
mevzuata kavuşturacağız. Burada ne olacak? 
Genellikle ki şeker pancarı üretimindeki sözleş-
meli üretim uygulaması şu ana kadarki en ba-
şarılı uygulama ama biz bunu biraz daha ileriye 
taşımak istiyoruz, biraz daha ileriye götürmek 
istiyoruz. Burada da tarafların hukuklarını, hem 
üretici tarafın hem de bu üreticinin ürettiklerine 
talip olan tarafın hukuklarını herhangi bir zarar 
görmemelerini, biz hukuk devletinin gereği ola-
rak sağlamakla mükellefiz.

Burada birtakım destekleri, bu tür sözleşmeli 
üretim yapanlara bir miktar daha yüksek tutup 
bu sözleşmeli üretimi cazip hale getirme arzu-
sundayız. Biz millet olarak mutlu olmayacak mı-
yız? Elbette mutlu olacağız. Çünkü bizim tarım 
topraklarımız bizim üretimimizin çok çok faz-
lasını karşılayabilecek kadar büyük değil. Yani 
biz bir Güney Amerika ülkesi değiliz, biz kendi 
ürettikleriyle kendi nüfusunu ancak ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek bitkisel üretim, hayvansal üre-
tim potansiyeline sahip bir ülkeyiz.”

“KULLANIM HAKKIYLA MÜLKİYET HAKKINI 
BİRBİRİNDEN AYIRACAĞIZ”

Türkiye’nin artan nüfus hızı ve ülkeye gelen 
turist sayısındaki artışa dikkati çeken Kirişci, ih-
racat rakamlarında yaşanan yükselişe değindi.

Kirişci, ihracatın bu ülkenin üreticisi tarafın-
dan yapıldığını belirterek, “Hani ‘bu ülkede bir 
şey üretilmiyor veya bu ülke üretmiyor, her şeyi 
ithal ediyor’ yaygaraları asılsız ve mesnetsiz. 
Evet, buğday ithal ediyoruz ama bu buğdayı 
ithal eden, Ülker gibi bisküvi üretmek üzere it-
hal ediyoruz ya da bulgur, un, makarna üretip 
bunu ihraç etmek için ediyoruz. Dahilde işleme 
adı altında dışarıdan ithal etmelerine izin ver-
diğimiz firmalarımızın yaptıkları ithalatlar... 2021 
yılında dahilde işleme adı altında ithal ettiğimi-
ze karşı yaptığımız ihracatın fazlalığı nedeniy-
le 800 milyon dolarlık ilave bir katkı ülkemizde 
kaldı.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ürettiğini ancak daha fazla üret-
mesi gerektiğini aktaran Kirişci, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Kısa zamanda sizinle paylaşacağımız bir 
konu daha var. Şu anda mevzuat çalışmaları 
son aşamaya gelen bir konu daha bulunuyor. 
Bir üretim faaliyetini üretici, bizim ilgili teşki-
latlarımıza bildirmek durumunda. Arsanız var, 
arsanızın üzerine ne olursa olsun bir bina inşa 
etmek istediğinizde 40 yerden izin alıyorsunuz 
ama aynı arsaya ağaç diktiniz, buğday ektiniz, 
arpa, yulaf yetiştirdiniz, Tarım İl Müdürlüğü’ne, 
ilçe müdürlüklerimize sorma mecburiyetiniz 
yok. Şimdi birinin bir faaliyette bulunup bildir-
mediği, diğerinin de bu üretim faaliyetinden 
haberdar olmadığı bir uygulamada siz neyi yö-
neteceksiniz? Dolayısıyla bunu da bir mevzuat 
açısından zorunluluk haline getiriyoruz.

‘Ne üreteceğini, ne kadar üreteceğini, nerede 
üreteceğini bana bildirmekle mükellefsin’ diye-
ceğiz. Üçüncü olarak da mirasçılar arasındaki 
uyuşmazlık ya da kırsaldan kente göç nede-
niyle ekim alanlarının boş kalmasına izin ver-
meyeceğiz. Kullanım hakkıyla mülkiyet hakkını 
birbirinden ayıracağız. Ola ki belki bir mazereti 
nedeniyle bir yıl o tarla, o bağ, bahçe boş kal-
mış olabilir ama bunun ikinci, üçüncü yıldan 
itibaren boş kalmasına izin vermeyeceğiz. Bir 
rayiç kira bedeli üzerinden o vatandaşlarımızı 
da mağdur etmeden, onun yanı başında üretim 
faaliyetinde bulunduğu halde ölçeğe yetersiz 
olan vatandaşımıza da ‘burayı ekip biçin’ diye-
ceğiz. Böylelikle atıl olan alanlarımızın üretime 
kazandırılmasını sağlamış olacağız.”

Kaynak:www.tarimorman.gov.tr

“KIRSAL KALKINMAYA 
ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”
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Malzemesi: 6 adet kemer patlıcan,Tuz, 
Karabiber, Toz şeker, Zeytinyağı, İç Harç için 
Malzemeler;1 su bardağı yeşil mercimek 
– çiğden, 3 – 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 
1 adet büyük boy soğan – ince yemeklik 
doğranmış, 2 diş sarımsak – ezilmiş,1 ye-
mek kaşığı domates salçası, Tuz, Karabiber, 
3 – 4 adet domates

Yapılışı: Patlıcanlarınızı fırın kağıdı ser-
diğiniz fırın tepsinize dizin.Üstlerine bir fırça 
yardımıyla zeytinyağı sürün.180 derecede 
önceden ısıtılmış fırında 40 – 45 dakika 
patlıcanlar yumuşayana kadar pişirin.  İç 
harç için;Mercimeğinizi bir tencereye alın 
ve üzerine su ekleyip haşlayın.

Pişen mercimeği bir süzgece alın ve 
süzün. Tavanızı ocağa alın ve ısıtın. Zey-
tinyağını ilave edin ve ısıtın. İnce yemeklik 

doğradığınız soğanı ilave edip yumuşayana 
kadar soteleyin. Ezilmiş sarımsak ve doma-
tes salçasını ilave edip karıştırın. Haşladığı-
nız mercimek, tuz ve karabiberi ilave edip 
karıştırın. Küçük küp doğradığınız domatesi 
ekleyin ve pişmeye bırakın. Pişen merci-
mekli harcınızı kenara alın ve soğutun. Fı-
rından çıkarttığınız patlıcanlarınızın ortala-
rını bir bıçak yardımıyla açın ve içlerini bir 
kaşıkla hafif ezin. Her patlıcanın içerisine bir 
tutam tuz, bir tutam karabiber ve bir tutam 
toz şeker ilave edip cam fırın kabınıza alın.

Patlıcanlarınızın içerisine hazırladığınız 
mercimekli harçtan doldurun ve üzerlerine 
zeytinyağı gezdirip 180 derecede önceden 
ısıtılmış fırında 10 – 15 dakika pişirin.

Üzerlerine ince kıyılmış maydanoz ser-
perek servis edin.

gülmecemutfağımızevimiz bitkiler

Hücreleri yenileyen çörek otu yaraları hızla iyileştirir.

Mide dostu olan çörek otu hazmın kolaylaşmasına 

destek verir.

Erken menopozu engeller ve kadınlık hormonunu 

güçlendirir.

Romatizma hastalıklarını iyileştirir.

Böbrekleri temizleyen çörek otunun idrar söktürücü 

özelliği vardır.

Baş ağrısı ve migren rahatsızlıklarına iyi gelir.

Gribal enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklığı kuvvet-

lendirir.

Bir gün bir 
bilim adamı yıl-
başı nedeniy-
le hastaneleri 
gezip akıllanan 
delileri salma-
ya karar vermiş. 

Bir sürü hastaneyi gezmiş fakat hiç akıllandı-
ğına kanaat getirilen deliye rastlamamış. En 
sonunda bir hastaneye gitmiş birde bakmış ki 
bütün deliler zıplıyor.

Hemen onlarla ilgilenen doktorlara sormuş:

– Bunlar neden böyle zıplıyorlar?

Doktor:

– Bunlar kendilerini mısır patlağı zannedi-
yorlar, demiş.

Bir de bakmışlar ki bir tanesi zıplamadan ya-
tağın üzerinde sabit bir şekilde duruyormuş. 
Hemen ona yaklaşarak sormuş:

– Sen neden zıplamıyorsun?

Deli:

– Ben tavaya yapıştım…

MERCİMEKLİ KARNIYARIK MUZLU TENCERE KEKİ

& Bitkiler

Sağlık

ÇÖREK OTU

biraz da 

gülelim...

4 Mercimekli 
Karnıyarık

4 Muzlu Tencere 
Keki

- DELİ HASTANESİ -

-DELİ DUMRUL-

Geçmiş zamanların birinde Deli Dumrul isimli bir 
adam yaşarmış. Bu adam yaşadığı yerde bulunan 
kuru bir çayın üzerine köprü yaptırmış ve köprüden 
geçenlerden para almaya başlamış. Köprüden geçen 
insanlardan 30 geçmeyen insanlardan ise zorla 40 
akçe alırmış. Günlerden bir gün Deli Dumrul’un 
kurmuş olduğu köprünün yanına bir oba yerleşmiş.

 
Orada yaşamaya başlamışlar. Bir gün obadan bir 

feryat yükselmiş. Feryadın sebebini merak eden Deli 
Dumrul obada yaşayan insanların yanına gitmiş ve 
ne olduğunu sormuş. Onlardan bir yiğidin öldüğü 
haberini almış ve üzülmüş. Bunun üzerine Azrail’e 
çok kızmış. Onunla meydan okumayı çok istemiş ve 
bunun için Allah’a yalvarmış. Sonra da yaşadığı yere 
dönmüş.

Deli Dumrul bir gün büyük bir şölen düzenlemiş. 
Deli Dumrul’un şölenine Azrail’de gelmiş ve Deli 
Dumrul ona kılıcını savurarak öldürmek istemiş. 
Ancak Azrail güvercine dönüşerek Dumrul’dan 

kaçmış. Deli Dumrul’da atına atlayarak Azrail’in 
peşine düşmüş.

Dumrul Azrail’i yakalamaya çalışırken at ürkmüş 
ve Dumrul attan aşağıya düşmüş, Azrail düşme 
sonrası yanına gelince ona yalvarmaya başlamış. 
Bunun üzerine Azrail kendisine değil Tanrı’ya 
yalvarmasını söylemiş. Bunun üzerine Deli Dumrul 
Tanrı’ya yalvarmaya başlamış. Tanrı ona cevap 
vermiş ve kendi ölmek istemiyorsa kendisi yerine 
ölecek bir kişi bulmasını istemiş. Dumrul bunun 
üzerine yola çıkarak ailesinin yanına gitmiş.

Onlardan kendi için canlarını vermesini istemiş. 
Ancak ailesi bu isteği kabul etmemişler. Karısına 
gitmiş ve karısı canını vermeyi kabul etmiş. Ancak 
Deli Dumrul ondan ayrı kalmak istemiyormuş 
ikisinin de canını almasını ya da bağışlamasını 
istemiş. Bunun üzerine Tanrı ikisini affederek onların 
yaşamasına izin vermiş. Bu olaydan sonra iki 140 yıl 
daha yaşamışlar.

Malzemesi:  3 adet orta boy olgunlaşmış muz, 2 adet 
yumurta, ½ çay kaşığı vanilya özütü, 3 yemek kaşığı ka-
kao, 1 tutam tuz, 1 tutam sumak,½ paket kabartma tozu, 3 
yemek kaşığı kakaolu fındık kreması

Yapılışı: Parçalayıcınızın haznesine muzları alın ve iyi-
ce çekin. Püre kıvamına gelince tek tek yumurtaları kırın 
ve çekmeye devam edin. Vanilya özütü, kakao, tuz ve su-
mağı ilave edip iyice çekin. Son olarak kabartma tozunu 
ilave edip karışana kadar çekin. Sufle kaplarınızı bir fırça 
yardımıyla tereyağıyla yukarıya doğru hareketlerle yağla-
yın.Hazır olan karışımı sufle kaplarına pay edin. İçerisine 
buzdolabında beklettiğiniz soğuk kakaolu fındık krema-
sından 1 kaşık ekleyin. Pilav tenceresinin içerisine hazırla-
dığınız kekleri dizin. Tencerenin içerisine kapların yarısına 
gelecek kadar sıcak su ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kaynayana kadar orta, 
kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Kapları tencereden çıkartın ve 5 – 10 dakika bekletin.

Ardından ters çevirip servis tabağına çıkartın.
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Gıda güvenilirliğinin sağlanması, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile 

temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üre-

timi, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve tüketici sağlığının en üst 

seviyede korunması Bakanlığımızın asli görevleri arasında bulunmaktadır. 

Gıda sektöründe yer alan işyerlerine düşen en büyük sorumluluk ise; gıda 

mevzuatıyla belirlenen genel ve özel hijyen kurallarını doğru ve eksiksiz 

biçimde uygulayarak, gıdaların hastalık etmenleri ile bulaşmasını önlemek 

ve tüketici sağlığını korumaktır.

İlimizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketici sağlığının ve menfa-

atlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda 

taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla gıda üretim, işleme, dağıtım, toplu 

tüketim ve satışının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri hassasi-

yetle yürütülmektedir.

 İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli gıda kontrol ekipleri 

tarafından 2022 yılında günümüze kadar 7.182 adet gıda ve yem denetimi 

gerçekleştirildi. Yine ekiplerimiz tarafından yurtiçi denetimlerinde toplam 

346 adet numune alınmış, gerek analiz sonuçlarına göre gerekse dene-

timde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 51 gıda işletmesine idari 

para cezası uygulanarak 14 işletme hakkında da Savcılığa suç duyurusun-

da bulunulmuştur. Ayrıca gıda ihracat ve ithalat işlemleri için 1.063 resmi 

kontrol gerçekleştirilmiş olup 1.038 adet numune alınmıştır.

Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi, tüketicinin, tüketici ör-

gütlerinin denetimlere katılmaları, katkı sağlamaları ile mümkündür. Çün-

kü 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 zehirlen-

mesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikayeti 

olan tüketiciler de “174 Alo Gıda Hattı”nı arayarak veya 0501 174 0 174 

WhatsApp gıda ihbar hattı üzerinden ihbarda bulunabilmektedirler.

Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 
yürütülen “ Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Aybastı 
İlçemiz Perşembe Yaylası Göleti, Fatsa İlçemiz Gaga Gölü ve Kabadüz İlçe-
miz Çambaşı Göletine 78 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; 
“Bakanlığımız tarafından su ürünleri potansiyelini artırmak ve sportif balık 
avcılığı ile olta balıkçılığını geliştirmek amacıyla ülkemiz genelinde göl ve 
göletleri balıklandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığı-
mız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Su 
Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında, İl Müdürlüğümüze 
tahsis edilen 78.000 adet sazan balığı yavrusu Aybastı İlçemiz Perşem-
be Yaylası Göleti, Fatsa İlçemiz Gaga Gölü ve Kabadüz İlçemiz Çambaşı 

Göletine bırakılmıştır. Daha önceki yıllarda da İlimizde balıklandırma ça-
lışmaları yapılmış olup 2019 yılında 30.000 adet, 2020 yılında 25.000 adet, 
2021 yılında ise 100.000 adet sazan yavrusu göl ve göletlere bırakılarak 
balıkçılığın geliştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır” dedi.

“Sazan balıklarının doğal yaşam alanı havuzlar, göller ve nehirlerdir” di-
yerek sözlerine devam eden İl Müdürümüz; “Sazan balıklarının her ısıdaki 
suya uyum sağladığını hızlı büyüyen bir balık olduğunu,  20-25 yıl hatta 
40 yıla kadar yaşadıklarını, boylarının 1 m’nin üzerine çıktığını ağırlıkları-
nın ise 25-30 kg’a ulaştığını ifade etti. Aynı zamanda İl Müdürümüz; İlimiz 
iç sularında 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında sazan balığı türlerinin 
avcılığının yasak olduğunu, avcılık sezonunda ise 40 cm’den daha büyük 
boyda ve günlük en fazla 5 adet balık avlanılabileceğini, bu nedenle ticari 
amaç dışı veya spor maksadıyla olta balıkçılığı yapanların amatör amaçlı 
su ürünleri avcılığını düzenleyen 5/2 numaralı tebliğe uymaları gerektiği 
yönünde önemli uyarılarda bulunarak sözlerine son verdi.
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