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Kemal YILMAZ
İl Müdürü

İnsanlık var oldukça elbette ki gıdaya olan ihtiyacımız da 
her daim var olacaktır. Bundan dolayıdır ki TARIM hiçbir zaman 
önemini yitirmeyecek, hafife alınamayacak, aksine artan insan 
nüfusu ve ihtiyaçlar göz önüne alındığında sürekli gelişime ihti-
yaç duyulan bir sektör olarak varlığını sürdürecektir. 

Her geçen gün dünya nüfusu artmakta iken, maalesef 
buna ters orantılı olarak tarım alanlarımızın azaldığı mutlak bir 
gerçektir. Bu gerçeklikle birlikte diğer taraftan hammaddesi tarı-
ma dayalı sanayinin(Tekstil, ilaç, biyogaz v.b) de sürekli gelişme-
si Ülkeleri Tarım ile ilgili çok önemli stratejik kararlar almaya ve 
uzun vadeli planlar yapmaya zorlamaktadır. 

ORDU TARIMININ 
FOTOĞRAFINI ÇEKTİK

Devamı 2’de

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:
“ Türkiye’nin Gıda Güvenliği Problemi Yok ” 

İL MÜDÜRÜMÜZÜN KALEMİNDEN
Devamı 8’de Devamı 8’de

Devamı 7’de

Modern insanın tüketimi temel gelişmişlik göstergesi ola-
rak kabul ettiğini, dünyanın israfı ve tahribatı engelleyen yeni bir 
düşünce sistemine ihtiyaç duyduğunu belirten Bakan Eker, eskiden 
insanların kendileri ve yakınları için üretim yaptıklarını, ihtiyaca 
dönük üretim modelinde israf da rekabet de gelir artışı da olma-
dığını anlattı.

Bakan Eker, “İnsanlık olarak biz, üretimi artıralım, başka 
pazarlara da mal satalım dediğimizden bu yana işin içine başka 
şeyler girmeye başladı. İşin içine maliyet giriyor, regülasyon giriyor, 
rekabet giriyor, doğal kaynakların tüketilmesi ve tahrip edilmesi 
giriyor maalesef. İşte bu da dünyadaki yaman çelişkinin bir boyu-
tu…” dedi.

Devamı 8’de

İLİMİZDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ 
ARTIYOR

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz , Ordu Üniversi-
tesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Kabadüz ilçemizde 
“Patates ve Çilek Yetiştiriciliği Tarla Günü, Broiler Tavuk İşletmesi 
Açılışı ve Doğa Yürüyüşü Programı” düzenlenmiştir. 

Düzenlenen programa Vali İrfan BALKANLIOĞLU, Ordu Mil-
letvekili Fatih Han ÜNAL,  Garnizon Komutan Vekili Jandarma Albay 
Garip GÜMÜŞ, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver YILMAZ , Vali 
Yardımcısı Engin AVCI, Kabadüz Kaymakamı Zafer ÖZÇELİK, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Kemal YILMAZ, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Uğur TOPARLAK, ODÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, ku-
rum amirleri ve üreticilerimiz katılmıştır. 

ORDU İLİ TARIM MASTER PLANI 
HAZIRLANDI

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce ilimizin tarım-
sal potansiyelinin ortaya konulması, gerek üreticilerimize gerekse 
yatırımcılarımıza yol gösterecek, tarımsal potansiyeli daha etkin kul-
lanarak üreticilerimizin sadece iç pazara değil dış pazarlara yönelik 
üretim yapmasına katkı sağlayacak ve Bakanlığımızın stratejilerine 
uygun hedefler doğrultusunda hazırlanmış olan “Ordu İli Tarım Mas-
ter Planı” kitabının baskı işlemleri tamamlanmıştır.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Kemal YILMAZ ha-
zırlanan Ordu İli Tarım Master kitabını Sayın Valimiz İrfan BALKANLI-
OĞLU’ na takdim etmiştir. 

Vali İrfan BALKANLIOĞLU hazırlanan Master Planı ile ilgili 
olarak; Ülkemizde tarım sektörü, insanların beslenmesi, istihdamı, 
ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli bakımından büyük önem 
taşımaktadır.

Ordu Milletvekili İhsan ŞENER 
15.11.2014 tarihinde, Ordu Milletvekili 
Fatih Han ÜNAL 18.11.2014 tarihinde İl 
Müdürlüğümüze ziyarette bulunmuşlar-
dır. 

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, İl Mü-
dür Yardımcılarımız ve Şube Müdürlerimiz 
tarafından karşılanan Milletvekillerimiz, İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ’ı makamında 
ziyaret ederek Müdürlüğümüz çalışmala-
rını içeren brifing almışlardır.

ORDU MİLLETVEKİLLERİ İHSAN ŞENER VE FATİH HAN ÜNAL İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE 
ZİYARETTE BULUNDULAR 

DÜNYADA AÇLIK VE YOKSULLUĞUN İLACI AİLE ÇİFTÇİLİĞİDİR
Birleşmiş Milletler tarafından Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün 

önerisi üzerine 2014 yılı Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı olarak ilan edil-
miştir. Yılın temel amacı, açlık ve yoksullukla mücadele ve doğal 
kaynakların korunması açısından aile çiftçiliğinin öneminin vurgulan-
masıdır. Dünyanın dikkatini çiftçi ailelerine ve küçük ölçekli çiftçiliğe 
çekmek, açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda giri-
şimlerin küçük ölçekten başlaması gerekliliği ile gıda güvenliği ve bes-
lenmenin sağlanması, geçim kaynaklarının iyileştirilmesi, doğal kaynak 
ve çevre yönetimi açısından etkinliğin sağlanması hedeflenmektedir. 
Bu kapsamda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Kemal YILMAZ 
ilimizde aile çiftçiliği yapan örnek  tarımsal işletmeleri ziyaret ederek 
üreticilerden bilgiler almış ve sorunlarını dinlemiştir. Devamı 8’de
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KASIM - ARALIK
FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre ahır gübresi, fosforlu ve potaslı gübreler fındık 
ocaklarının 50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 kg yanmış ahır gübresi toprağa 
karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozaları da bu dönemde toplanmalıdır. Fındık koşnili ve virgül kabuklu 
biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.

SIĞIRCILIK: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım ve beslemeye dikkat edilir. Vitamin ve mine-
ral karması katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine de devam edilir. Gebeliğin son iki ayına 
giren hayvanlar kuruya alınır. Ahırlar temizlenerek doğum bölmeleri hazırlanır. Meme hastalıklarını 
önlemek amacıyla meme temizliğine dikkat edilir. Yeni doğan buzağıların göbek kordonundan vücuda 
mikrop bulaşmaması için önlem alınır ve bakım beslemesine de ayrıca dikkat edilir. İkinci kez parazit 
ilaçlaması uygulanır. Şap aşısı yapılır.

KOYUNCULUK: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara kaliteli kaba yeme ilaveten günde 0,5-1 kg 
kadar kesif yem verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde hayvanlar kapıdan giriş ve çıkışlarda sıkıştı-
rılmamalıdır. Bu dönemde ağıl temizliğine ve havalandırmaya özen gösterilir. 

ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan ağızlarının kar temizliği ve havalandırması ya-
pılır. Kovanlar farelerden korunur. 

OCAK - ŞUBAT
FINDIK: Fındık bahçelerinde toprak tahlilerine göre ahır gübresi, fosforlu ve potaslı gübreler fındık 
ocaklarının 50 cm. uzağına verilerek üzeri kapatılır. Ocak başına 30-40 kg yanmış ahır gübresi toprağa 
karıştırılarak verilmelidir. Fındık kozaları da bu dönemde toplanmalıdır. Fındık koşnili ve virgül kabuklu 
biti mücadelesi de bu aylarda yapılır.

SIĞIRCILIK: Sağılan ineklerde soğuktan dolayı bakım ve beslemeye dikkat edilir. Vitamin ve mineral 
karması katkılı yemlere ağırlık verilir. Silaj yemlemesine de devam edilir. Gebeliğin son iki ayına giren 
hayvanlar kuruya alınır. Ahırlar temizlenerek doğum bölmeleri hazırlanır. Meme hastalıklarını önlemek 
amacıyla meme temizliğine dikkat edilir. Yeni doğan buzağıların göbek kordonundan vücuda mikrop 
bulaşmaması için önlem alınır ve bakım beslemesine de ayrıca dikkat edilir. İkinci kez parazit ilaçlaması 
uygulanır. Şap aşısı yapılır.

KOYUNCULUK: Gebeliğin son iki ayına giren koyunlara kaliteli kaba yeme ilaveten günde 0,5-1 kg ka-
dar kesif yem verilir. Gebeliğin ilerleyen dönemlerinde hayvanlar kapıdan giriş ve çıkışlarda sıkıştırılma-
malıdır. Bu dönemde ağıl temizliğine ve havalandırmaya özen gösterilir. 

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

ARICILIK: Arı kovanları tamir edilir ve boyanır. Kovan ağızlarının kar temizliği ve havalandırması yapılır. 
Kovanlar farelerden korunur. 

Ülkemizde de gerek 5 yıllık kalkınma planlarında, gerekse Bakanlığımızın stratejik plan-
lamalarında ülkesel bazda tarımla ilgili bir çok kararlar alınmakta ve tarımın stratejisi belirlen-
mektedir.

Ülkemiz genelinde olduğu gibi tarım ilimiz için de oldukça ekonomik ve stratejik bir öne-
me sahiptir. Ordu ilinin ekonomisinin temelini tarım, tarımın da temelini ülkemiz üretiminin 
tek başına yaklaşık % 25 ini gerçekleştirdiğimiz fındık ürünü oluşturmaktadır. Fındığı sırasıyla 
arıcılık, hayvancılık, su ürünleri, kivi ve diğer tarımsal ürünler takip etmektedir. Ancak önemli 
bir gerçek vardır ki o da AB ve gelişmiş ülkelere oranla ülkemizde kişi başına düşen arazi miktarı 
oldukça azdır. İlimizde ise bu oran çok daha düşüktür. Ülkemizde kişi başına düşen arazi miktarı 
yaklaşık 60 dekar, ilimizde ise 16 dekar dolaylarındadır. Bu ise bir çok üreticimizin tarımdan ye-
terli geliri sağlayamamasına ve  kırsaldan kente göçün her geçen gün artmasına neden olmak-
tadır. Bu da gösteriyor ki bir yandan tarım ile ilgili ülkesel bazda bir takım yasal düzenlemeler 
yaparken bir yandan da birim alandan maksimum verim elde etmenin yolları araştırmalı ve 
üreticiye ulaştırılmalıdır.

Tüm bu tespitler dikkate alındığında tarımda planlamanın ve daima bir yol haritasının 
olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu manada bakanlığımızca sürekli çalışmalar yapılmakta, 
stratejik planlar hazırlanmaktadır. Biz de bakanlığımızın çalışmaları ve planlamaları doğrultu-
sunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak; Ordu’nun tarımsal potansiyelinin ortaya 
konulması amacıyla, üreticilere ve yatırımcılara yol gösterecek, tarımsal potansiyeli daha etkin 
kullanarak üreticilerin sadece iç pazara değil, dış pazarlara yönelik üretim yapmasına katkı sağ-
layacak olan “Ordu İli Tarım Master Planı” kitabını yayınladık.

“Ordu İli Tarım Master Planı” kitabı aylar süren yoğun çalışmaların sonucunda hazırlan-
mış olup kitabın hazırlık aşamalarında ilk olarak 950 üretici ile birebir görüşülmüş, bu üretici-
lerin görüşleri bizzat kitaba yansıtılmıştır. Ayrıca tarıma girdi sağlayan ve tarımsal girdi alan 
sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır.

Tarımsal üretimin önemli aktörleri olan sivil toplum kuruluşları Ziraat Odaları, Birlikler, 
Kooperatifler, İlçe Müdürleri ve ilçede görevli teknik personelin katılımıyla birçok toplantılar 
düzenlenmiştir. Sonuç olarak limizin hangi ilçesinde, hangi tarımsal üretimi yapmamız daha 
ekonomik ve karlıdır sorusunun cevabını bulabileceğimiz bir kitap hazırlamış bulunmaktayız. 

Ben bu kitabın hazırlanmasında bizlere destek sağlayan Sayın Valimiz İrfan BALKANLI-

OĞLU başta olmak üzere, Üniversitemizin değerli akademisyenlerine, kitabı hazırlamada yoğun 
çaba harcayan il müdürlüğümüz personeline, katkı ve katılımlarda bulunan kurum ve kuruluş 
temsilcilerine ve görüşlerini bizlerden esirgemeyen değerli üreticilerimize sonsuz teşekkür edi-
yor, hazırlanan bu kaynak kitabın ilimiz tarımına önemli yatırımlar yapılmasına vesile olmasını 
diliyorum.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın Kaleminden
“ORDU TARIMININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİK”

1’den Devam
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İLÇEMİZİN KİMLİK KARTI

MAHALLE SAYISI:            67
TOPLAM NÜFUS:             17.200
YÜZÖLÇÜMÜ (km2):             1180
İL MERKEZİNE UZAKLIK:    114 km
ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ:
Fındık:   30.439 da alanda, 1.681 ton
Ceviz:   36 da alanda, 528 ton
Örtüaltı Üretim:  200 m2’ alanda 1 adet serada  
Bal:  50.000 kg bal, 1.800 kg balmumu
HAYVAN VARLIĞI:  8.472 sığır, 312 manda, 14.760 
koyun, , 3.100 Keçi, 3.878 arılı kovan, 2.200 kanatlı, 45 
tek tırnaklı

YEM BİTKİLERİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yem bitkisi, hayvan yemi olarak yetiştiri-
len, ancak bunun yanında toprak ve suyu muhafaza 
etme, ekim nöbeti içerisinde kendinden sonra gelen 
ürünlerin verimini artırma özellikleri taşıyan, doğ-
rudan doğruya veya sonradan yedirilmek üzere ha-
sat edilerek kurutulan veya silajı yapılan bitkilerdir.

Korunga Yetiştiriciliği

Korunga geniş bir adaptasyon kabiliyetine 
sahip olması, yüksek kaliteli ot hasıl etmesi ve kulla-
nım alanlarının fazla olmasından dolayı çok önemli 
bir yem bitkisidir. Fakir, kıraç ve kalkerli topraklar-
da yetişebilmektedir. Toprakta kalsiyum miktarı 
arttıkça, korunganın ot verimi de o nispette artar. 
Korunga kireç içeren her toprakta yetişir. Ancak en 
iyi gelişmesini derin, drenajı düzenli ve kireç içeren 
topraklarda yapar. Korunga yaş, asit karakterde ve 
killi toprakları sevmez ve bu gibi topraklarda geliş-
mez. Korunganın en iyi ekim zamanı erken ilkbahar-
dır. Kışlık olarak da ekilebilir. Ancak kar örtüsünün 
olmaması halinde kıştan çok büyük zarar görür. Ko-
runga kıraç şartlarda yalnız ekilebildiği gibi hubu-
batla karışık olarak da ekilebilir. Karışık ekimde her 
iki bitkinin de tohum miktarları yalnız ekimlere göre 
daha düşük tutulmalıdır. Korunga, kılçıksız brom, 
otlak ayrığı, mavi ayrık  gibi buğdaygillerle ikili ka-
rışımlar halinde ekilebilirler. En iyi karışım korunga 
+ otlak ayrığıdır.Yoncada olduğu gibi ya serpme ya 
da sıraya ekilebilirler. Yalnız ya da buğdaygillerle 
karışım halinde ekildiğinde 20 cm sıra aralığı tavsi-
ye edilmektedir. Korunganın baklası kendiliğinden 
açılmadığı için baklanın tohumdan ayrılması çok 
zordur. Bu bakımdan korungada ekim baklası ile 
olur. Korunga tohumu yonca tohumundan 5-6 kez 
büyük olup en uygun ekim derinliği 3-7.5 cm ara-

lığıdır. Tohum üretimi için dekara 8-10 kg, ot üre-
timi için 10-12 kg meyve mibzerle ekilir. 
Korunga yetiştirilecek toprakların analizi 
yapılarak elverişli bitki besin elementleri 
miktarı belirlenmelidir. Korungaya dekara 
10-12 kg fosfor uygulanmalıdır.En uygun 
biçim zamanı çiçeklenme başlangıcıdır.

Fiğ Yetiştiriciliği

Fiğler tek yıllık olmaları, yazlık 
ve kışlık olarak ekilebilmeleri nedeniyle 
memleketimizde ekim alanı artmaktadır. 
Fiğin otu çok lezzetli ve besleyicidir. Özel-
likle süt inekleri için uygun bir yemdir. Adi 
fiğin taneleri kırılarak hayvanlara yedirile-
bilmektedir. Özellikle kurak ve kıraç böl-

gelerimizde vazgeçilmez bir münavebe bitkisidir. 
Fiğler en iyi gelişmelerini serin iklimlerde yaparlar. 
Bu nedenle kışları ılıman geçen bölgelerde fiğler 
kışlık olarak yetiştirilirler. Gelişmelerini sonbahar, 
kış ve ilkbaharda gerçekleştirerek  geç ilkbahar ya 
da yaz başlangıcında olgunlaşırlar. Kışları sert ge-
çen yerlerde ise ilkbaharda ekilirler ve bu mevsimde 
büyürler yaz ortasın veya sonunda olgunlaşırlar. Adi 
fiğ soğuklara fazla dayanıklı olmadıkları için her 
yerde kışlık olarak ekilmezler. Ancak macar fiğ ve 
tüylü fiğ türleri ise kışlık yeşertme olarak yetiştiri-
lebilmektedir. Adi fiğ türünün kışları sert geçen yer-
lerde yazlık ve kışları ılıman geçen yörelerimizde ise 
kışlık olarak yetiştirilebilir. Macar ve tüylü fiğ türleri 
ise hem kışlık hem de yazlık olarak ekilebilir. Fiğde 
ekimi serpme ve sıraya mibzerle yapılabilir. Sıraya 
ekimde sıra aralığı 15-30 cm olmalıdır. Ağır toprak-
larda tohumlar 3-4 cm, hafif topraklarda ise 6-7 cm 
derinliğe ekim yapılmalıdır. Fiğin aşılanması verim 
ve kaliteyi olumlu yönde etkileyecektir. Eğer fiğde 
aşılama yapılırsa dekara 3 kg, aşılama yapılmaz ise 
dekara 4.5 kg azot verilmelidir.  Ot verimi için deka-
ra 4 kg, tohum üretimi için ise dekara 6-8 kg fosfor 
uygulanması gerekir. Fiğler, alttaki  ilk baklaların 
oluştuğu ve tam olarak dolduğu dönemde biçilme-
lidirler. Fiğde aynı bitkide baklalar farklı zamanda 
oluştukları için baklalar farklı zamanda olgunlaş-
maktadırlar. Eğer üstteki baklaların olgunlaşması 
beklenirse alttaki baklalar da açılmalar olmakta 
ve tohum dökülmektedir. Bu nedenle fiğlerde alt-
taki baklaların kahverengi renk alıp açılmaya hazır 
oldukları devrede tohum için hasat yapılmalıdır. 
Fiğlerde gövdeler zayıftır. Habitüs olarak dik olarak 
gelişmelerine rağmen, gelişme devresi ilerledikçe 
kendi ağırlığını taşıyamadığından yatar. Bu yatma 
olayı fiğ üretiminde bazı problemleri ortaya çıkarır. 
Yatan bitkilerde hasat güçleşir, çürümeler olur, has-
talıklar yayılır ve gölgeleme olur. Tüm bunlar veri-
min ve kalitenin çok düşmesine neden olur. Fiğlerde 
yatma problemini çözmek için mutlaka küçük taneli 
hububatlardan birisi ile karışık ekilmesi gerekir. Bu 
gaye ile daha ziyade arpa ve yulaf bitkileri kullanılır.

İnsan ve hayvanlarda Brusella genusu mikroor-
ganizmaları tarafından oluşturulan enfeksiyöz, genellikle 
subakut ve kronik seyirli zoonoz bir hastalıktır. Brusella 
cinsindeki etkenler, evcil hayvanlarda önemli ekonomik 
kayıplara neden oldukları gibi, enfekte hayvanların süt ve 
süt ürünleri, hatta et ile insanlara da bulaştıkları ve hasta-
lığa neden oldukları için halk sağlığı yönünden de önemli 
bir grubu oluşturmaktadırlar.

Brusella cinsi mikroorganizmalar küçük, hare-
ketsiz, sporsuz, gram (-), kokobasil şeklinde olup, boyları 
0.6 - 0.2 mikron, genişlikleri 0.3 - 0.5 mikron arasında 
değişir. Seçici besiyerlerinde çok iyi, sıvı besiyerlerinde ya-
vaş ürerler. Bazı türleri %5 - 10 CO2’ li ortama gereksinim 
gösterirler.

Brusella cinsi içinde bulunan:
B. melitensis: İnsanlarda Malta humması olarak 

bilinen hastalığın etkenidir. Başlıca konakçıları, koyun, 
keçi ve yabani sığırlardır, 3 biyotipi vardır . 

B. abortus: İneklerde yavru atmalara neden olur. 
İnsanlarda Bang hastalığı etkenidir . Serolojik ve biyoşi-
mik reaksiyonlarla birbirinden farklı, 9 biyotipi bulunur . 

B. suis: Evcil domuzlarda hastalık yapar, 4 biyo-
tipi vardır. 

B. ovis : Koçlarda kısırlık , koyunlarda yavru at-
malara neden olur. 

B. canis: İlk kez, A.B.D’ de tazı köpeğinden izole 
edilmiş olup, köpeklerde yavru atmalara neden olmakta-
dır.

ETKENİN DAYANIKLILIĞI
Brusella mikroorganizmaları, güneş ışığı ve de-

zenfektanlara karşı çok duyarlı olup, birkaç dakikada ak-
tivitelerini kaybederler. Karanlık yerlerde doku ve uterus 
akıntısı içinde uzun süre canlı kalırlar. Kokuşma sonu kısa 
sürede ölürler, tüm brusella tipleri, pastörizasyon ısısında 
15 - 20 dk. da tahrip olurlar. Etken, yapılan araştırma so-
nuçlarına göre tereyağında dört ay canlı kalabilmektedir. 
Enfekte sütten yapılmış beyaz peynir, salamura içinde üç 
ay sonraya kadar kobayları enfekte edebilir ve beş ay son-
ra reaksiyon verebilir özelliktedir. Kültür, 0 oC ‘nin altında 
uzun süre canlılığını koruyabilmektedir. Etkenler, % 0.1 
‘lik sublime de birkaç dakikada, % 2 ‘lik formol, % 1 ‘lik 
lizol içinde 15 dakikada ölürler.

Brusellozis , dünyanın hemen hemen her yerin-
de evcil ve yabani hayvan türlerinde görülür . Ülkemizde 
B. abortus ve B. melitensis ‘in yaygın halde bulunduğu 
bildirilmektedir. Hastalığın inkubasyon süresi deneysel 
infeksiyonlarda, gebe ineklerde 5-10 hafta içinde meyda-
na getirilmiş olmasına rağmen, doğal yolla Per Os oluşan 
enfeksiyonlarda ise bu sürenin 33-230 gün arasında de-
ğiştiği gözlenmiştir.

HASTALIĞIN BULAŞMA KAYNAKLARI
Brusellozis, zoonoz bir hastalık olduğundan her 

zaman hayvanlar insanlar için bir enfeksiyon kaynağıdır. 
Meslek hastalığı olarak bilinen brusellozis, veteriner he-
kimler, hayvan tüccarları, mezbaha işçileri ve az gelişmiş 
ülkelerde hayvanları ile aynı yerde bulunan insanlar bu-
laşma ile her an karşı karşıya bulunmaktadır. Bulaşma 
oranı entansif yetiştiricilik yapılan bölgelerde daha fazla-
dır. Avrupa ve Rusya’dan damızlık sığır ve süt ineği getiri-
len yerlere bu hastalık girmiş ve bu hayvanlardan da çev-
reye yayıldığı bilinmektedir. Hastalık etkeni, en çok gebe 
hayvanların uterus içeriği, fötus ve fötal membranlarda 
bulunduğundan bunlar hastalık kaynağı olarak önemli 
yer tutarlar. Bulaşma, başlıca sindirim sistemi, sağlam 
veya portantreli deri, konjunktiva, çiftleşme ve sağım 
sırasında memelerin kontaminasyonu yoluyla meydana 
gelir. Son yıllarda vektörler üzerinde durulmakta, hasta-
lığın naklinde sinek, sivrisinek, tahta kurusu, kene, pire 
gibi artropodalarla, yabani tavşan, sıçan, fare gibi ke-
miricilerin de rolü olduğu bildirilmiştir. Serçe, karga gibi 
kuşlarında portör olabilecekleri, bizon, geyik, dağ keçisi, 
ceylanlarda da enfeksiyon görüldüğünden hastalığın ya-
yılmasında rol alabilecekleri bildirilmektedir.

Brusellozlu ineklerin çoğu aborttan sonra haf-

talarca, hatta aylarca sütleriyle mikrop çıkarırlar. Etkenin 
sütle çıkışı periyodik olup, laktasyonun sonuna doğru 
daha fazla sıklaşır. İneklerde, memeye yerleşmiş olan et-
ken devamlı veya zaman zaman dışarı atılır. Doğumdan 
hemen sonra yani ağız sütü ile takriben 200.000 / ml 
etken atılır. Bazı ineklerin 7-9 yıl mikroorganizmayı çıkar-
dıkları saptanmıştır. Abort yapmış keçi ve koyunlar, ilk 1-3 
hafta içinde sütleriyle periyodik olarak mikroorganizmayı 
çıkardıkları, 3 haftadan sonra tespit edilemediği bildiril-
mektedir. Brusellozdan dolayı yavru atan ineklerde abort 
tarihinden 30-40 gün sonra etken, uterustan kaybolarak 
hayvanların memelerine ve uterus yumrularına yerleşir. 
Infekte analardan doğan buzağılarında efekte oldukları, 
bunların 7 gün ile 16 hafta arasında dışkılarıyla mikro-
organizmayı çıkardıkları saptanmıştır. İnfekte boğaların 
kan serumları negatif reaksiyon verebilmesine karşın, bu 
hayvanların spermalarından etken izole edilebildiği gibi 
seminal plazmada da aglütinasyon testinin pozitif olduğu 
görülebilir.

İNSANLARA BULAŞMA
İnfekte inek sütlerinin herhangibir pastörizas-

yon işlemine tabi tutulmadan tüketilmesi, peynir veya 
tereyağı üretiminde kullanılması önemli infeksiyon kay-
naklarıdır. Ülkemizde Güneydoğu bölgelerimizde çiğ köf-
te yeme alışkanlığı, önemli infeksiyon kaynaklarındandır. 
Peynir, çökelek halinde bekletildiği zaman Brusellanın 
yaşam süresi 3 aya kadar çıkar. İnfekte hayvan gübresi 
kullanılan toprakta yetişen taze sebzelerle de hastalığın 
bulaşabildiği bildirilmektedir. İnsandan insana bulaşma 
ya çok seyrek yada hiç görülmemektedir. Yaralı deriden 
veya ağızdan alınan mikroorganizma önce en yakın lenf 
yumrularına, oradan kana geçerek kemikiliğine, eklem-
lere, sinirlere, beyine ve özelliklede cinsel organlara yer-
leşerek hastalık oluşturmaya başlar. İnsanlarda hastalık 
belirtilerinin görülmesi halinde hemen bir doktora baş-
vurulması gerekir.

KLİNİK BELİRTİLER
Sığırlarda görülen başlıca klinik bulgular, yavru 

atma, kısırlık, mastitis ve ateştir. Abortlar, gebeliğin her 
döneminde olmakla birlikte, genel olarak gebeliğin 6-8’ 
inci aylarında meydana gelir. İnsanlarda üşüme, dalgalı 
ateş ve terleme, karın ve eklem ağrısı gibi belirtilerle 
kendini gösterir. Ateş 40 oC’ nin üstünde olup, gebe ka-
dınlarda düşüklere neden olur. Erkeklerde orşitis sonu kı-
sırlık şekillenir. Bazen ciddi komplikasyonlar sonu hastalık 
ölümle sonuçlanabilir.

HASTALIĞIN KONTROLU
Mikroorganizma pastörizasyon ısısına hassas 

olduğundan, gıdaların pişirilerek yenmesi, çiğ olarak 
tüketilen sebze ve meyvaların etkenin duyarlı olduğu de-
zenfektanlarla yıkanması gerekmektedir. Hastalığın kont-
rolünde enfekte hayvanların sürüden ayrılmaları, diğer 
hayvanların enfeksiyona maruz kalmamaları açısından 
çok önemlidir. En radikal önlemlerden biriside hayvanla-
rın aşılanarak hastalığın kontrol altına alınmasıdır.

Brusellozis’de aktif bağışıklığı oluşturan aşılar, 
canlı Brusella abortus S-19 aşısı(Enjeksiyon-Konjuktival) 
ile canlı B. melitensis Rev-1 aşısıdır(Enjeksiyon-
Konjuktival). B. abortus S-19 aşısı, danalara ve erginlere 
uygulanan olmak üzere iki ayrı aşı olarak mevcuttur. B. 
abortus S-19, 4-8 aylık sağlıklı dişi danalara uygulanır, en 
az 7 yıl koruma sağlar, erginler ve erkeklerde kullanılmaz. 
Br. abortus S-19 ergin aşısı, 8 aylıktan büyük dişi sığırlara 
24 ay ara ile iki kez uygulanır, en az bir yıl koruma sağlar, 
aşısız ve gençken aşılananlarda da kullanılabilir. Boğalara 
aşılamanın öerilmemesinin nedeni, testislere yerleşme-
sidir. Sürüdeki aşısız hayvanlar, infeksiyonda aşılılar için 
tehlike oluştururlar denilmektedir.

B. melitensis Rev-1 genç aşısı, 3-8 aylık sağlıklı 
dişi ve erkek kuzu ve oğlaklara uygulanır, tek bir aşılama 
yaşam boyu süren yeterli bir koruma sağlar, erginlerde 
uygulanmaz. B. melitensis Rev-1 ergin aşısı, 8 aylıktan 
büyük sağlıklı dişi koyun ve keçilere 12 ay ara ile 2 kez 
uygulanır. 

BRUCELLOSİS

İlhan ÖZTÜRK
Veteriner Hekim

Adem TÜRE
Veteiner Hekim
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KORGAN İLÇEMİZDE DEMONSTRATİF 
AMAÇLI YONCA EKİMİ YAPILDI

Yonca önemli bir yem bitkisi olup; diğer bitkilerle karışıma 
girerek meranın kalitesini artırır. Ayrıca et ve süt verimini %30 lara 
kadar artıran ve besleyicilik değeri yüksek olan yonca bitkisi birçok 
vitamini de bünyesinde barındırır.

Korgan ilçemizde boş olarak tutulan yüksek rakımlı tarla 
vasıflı arazilerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yem masraf-
larını azaltmak ve yonca gibi yem bitkilerini yaygınlaştırmak için 
Korgan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz teknik perso-
nellerinin desteği ile üreticimiz Yüksel DERE’ye ait Koçcuğaz köyü sı-
nırları içerisinde bulunan 3 dekar büyüklüğündeki tarla vasıflı arazi 
üzerine demonstratif amaçlı yonca ekimi yapılmıştır.

Nisan ayı içerisinde gerekli toprak hazırlığı ve gübreleme 
işlemleri yapılarak ekilen yoncaların biçimleri gerçekleştirilmiştir. 
7 ile 10 yıl arasında ürün alınabilen yonca bitkisinin ekimi ile üre-
ticilerimizin boş arazilerini değerlendirerek yonca ekim alanlarının 
artırılması hedeflenmektedir.

ULUBEY İLÇEMİZDE KAYIN MANTARI 
YETİŞTİRİCİLİĞİNE BAŞLANDI

Kayın mantarı; kültürü yapılan diğer mantarlara göre çevre 
koşulları bakımından daha az seçici, hastalık ve zararlılara karşı da-
yanıklı, besin değeri diğer kültür mantarlarından daha yüksek olan; 
üretiminde kompost fermantasyonu ve örtü toprağı kullanılmadan 
kolayca gerçekleştirilebilen bir mantar çeşididir.

Kayın mantarının bu avantajlarının üreticilerimize tanıtıl-
ması ve onlara ek gelir getirici yeni üretim dalları kazandırılması 
amacıyla Ulubey İlçe Müdürlüğümüzce bir demonstrasyon çalış-
ması gerçekleştirilmiştir. İlçede iki üreticimizle başlatılan kayın 
mantarı yetiştiriciliği kapsamında, İlçe Müdürlüğümüzce temin 
edilen kompostlar Ulubey Kaymakamı Emrullah TEMİZKAN, İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilal ÇELİK, Ulubey Ziraat Odası 
Başkanı Hikmet POYRAZ ve çiftçilerimizin katılımı ile gerçekleştiri-
len törenle ekilmiştir.

Burada bir konuşma yapan İlçe Müdürü Bilal ÇELİK; “kayın 
mantarı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve ekonomik kazanç 
sağlanması, üreticiler arasında bir farkındalık oluşturulması ama-
cıyla daha önce kayın mantarı yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme 
toplantısı yapmıştık. Toplantı sonunda bu üretimi gerçekleştirmek 
isteyen üreticilerimiz bizlere gelerek talepte bulundular. Bizde ilçe 
müdürlüğü olarak Ulubey Kaymakamlığımızın katkıları ile üretici-
lerimize yardımcı olduk. Bu gün burada 100 kg kompost ekerek bir 
ay sonunda yaklaşık 30-35 kg mantar beklemekteyiz. Kayın manta-
rı yetiştiriciliğinin üreticilerimiz için hayırlı olmasını, ürünlerin bol 
kazançlarının bereketli olmasını diliyorum.” demiştir. 

KUMRU İLÇEMİZDE 147 ADET 
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DAĞITILDI

Kumru Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma (SYDV) 
Vakfı ve  Kumru İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğümüz 
işbirliği ile Kumru ilçemiz Akça-
dere mahallesinde “Koyuncu-
luğu Geliştirme Projesi” kapsa-
mında yedi yetiştiricimize 140 
koyun ve  7 koç dağıtımı töreni 
yapılmıştır.

Düzenlenen törene, 
Kumru Kaymakamı Ahmet 
ÖZKAN, Kumru İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Funda 
GÜNEŞ, Mütevelli Heyeti Üye-

leri, daire amirleri ve projeden 
yararlanan hak sahipleri katılmıştır.

Kumru İlçe Müdürü Funda GÜNEŞ; ilçemiz çiftçilerinin büyük 
çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadırlar.İlçemiz-
de koyun yetiştiriciliğine uygun geniş yaylaların olması, fındık altı ot 
üretiminin geniş alanlara yayılması ve çiftçilerimizin koyun yetiştirici-
liği konusunda geçmişten gelen bilgi birikimi ve tecrübelerinin olması 
nedeniyle uygulanacak olan “Koyunculuğu Geliştirme Projesi” ile hak 
sahiplerinin elde ettikleri gelirle hem ailelerine hem de bölgemiz hay-
vancılığının gelişmesine katkı ve destek sağlaması amaçlanmaktadır 
diyerek yetiştiricilerimize projenin hayırlı olmasını dilemiştir.

Perşembe İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 
Perşembe Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde Perşembe ilçemizde 
ürün çeşitliliğinin artırılması ve üreticilerin fındığın dışında ek ge-
lir getirici yeni tarımsal faaliyetlere yönelik çalışmalar yapmasına 
örnek teşkil etmesi amacıyla Kabadüz ilçemizde bulunan çilek üre-
tim alanına teknik gezi düzenlemiştir.

Düzenlenen teknik geziye Perşembe İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Engin DEREBAŞI, Perşembe Ziraat Odası Baş-
kanı Arslan SOYDAN, teknik personel ve üreticilerimiz katılmıştır.

Üreticilerimiz Ali BULUT’a ait yaklaşık 20 dönüm arazi 
üzerinde bulunan çilek üretim alanını gezerek üreticiden toprak 
yapısı, iklim özellikleri, sulama, gübreleme, hastalık, pazarlama 
vb. konularda bilgi alarak çilek hasadı yapmışlardır. Yapılan teknik 
geziden memnun olan üreticiler İlçe Müdürlüğü ve Ziraat Odası 
yetkililerine teşekkür etmişlerdir.

PERŞEMBELİ ÜRETİCİLERİN ÇİLEĞE 
OLAN İLGİSİ ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ile Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığının işbirliği ile yürütülen ve her yıl 16 
Ekim tarihinde değişik etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Günü’nün 
2014 yılı ana teması “Aile Çiftçiliği: Dünyayı Besle, Yeryüzünü 
Önemse” olarak belirlenmiştir. Açlık ve yoksullukla mücadele ve 
doğal kaynakların korunması, kırsaldan kente göçün azaltılması 
amacıyla, ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenlenerek konunun öne-
mine dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Bu duyarlılıktan hareketle, 
16 Ekim 2014 günü Ünye Ticaret ve Sanayi Odası toplantı “Aile Çift-
çiliğinde Kadının Rolü” konulu bir konferans düzenlenmiştir.

Düzenlenen konferansa Ünye Kaymakamı  Mustafa DEMİR, 
Ünye Belediye Başkanı Ahmet ÇAMYAR, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.İsmail SEZER , Samsun İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Dr. Habib MURUZ, Ordu Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Müdürü Şaban 
AKPINAR,  Ünye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yetkin ESEN, 
kurum amirleri, muhtarlar ve  kadın çiftçilerimiz katılmıştır.

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bö-
lümü Araştırma Görevlisi Nur  İlkay SÖNMEZ konferansta yapmış 
olduğu sunumda; kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki ve tarımın 
gelişmesindeki rolünden bahsederek, kadın girişimciliği hakkında 
yapılan ve yapılması gereken konular ile ilgili bilgiler vermiştir. 
SÖNMEZ küçük aile işletmelerinin pazar fiyatı dalgalanmalarından 
büyük işletmelere göre daha az etkilenmesi sebebiyle devamlılık-
larının daha uzun süreli olduğunu, bu devamlılıkta uzun vadede 
sürdürülebilir bir ekonomik gelişmenin de temellerini oluşturdu-
ğunu vurguladı. Ayrıca kendi işini kurmak ve mevcut işletmelerini 
geliştirmek isteyen kadın çiftçilere yönelik uygulanan mikro kredi 
kullanma süreçleri hakkında da uygulama örnekleri vererek bilgi-
lendirmede bulundu.

ÜNYE İLÇEMİZDE “AİLE ÇİFTÇİLİĞİNDE
 KADININ ROLÜ” KONULU KONFERANS 

DÜZENLENDİ

GÖLKÖY’DE AŞILAMA İLE KAYIPLARIN 
ÖNÜNE GEÇİLİYOR

 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından şap 
hastalığının önlenmesi amacıyla tüm ilçelerimizde şap aşılama ça-
lışmaları yürütülmektedir. 

Buna bağlı olarak, Gölköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüz hayvan sağlığı ekipleri tarafından da şap aşılama 
çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca aşılamalar sırasında üreticilerimi-
ze ilçemiz hayvan sağlığı ekipleri tarafından şap hastalığı hakkın-
da genel bilgiler verilerek şap hastalığının, çift tırnaklı hayvanlar 
için akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalık olduğu, ülkeler arası canlı 
hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilediği, çok 
büyük ekonomik kayıplara neden olduğu anlatılmaktadır. Yapılan 
aşılama çalışmalarıyla ilimizde maddi ve manevi kayıpların önüne 
geçilmesi amaçlanmaktadır.

PERŞEMBE SU ÜRÜNLERİ 
EKİPLERİ DENETİMDE

Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, 
deniz ve iç sularımızda su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması 
amacıyla 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde, su ürünleri av-
cılığına getirilen yasaklamalara yönelik olarak Perşembe İlçe Müdür-
lüğümüz Su Ürünleri kontrol ekibi tarafından denetimler yapılmıştır.

Perşembe İlçemiz deniz sahasında, Müdürlüğümüze ait su 
ürünleri kontrol botu ile yapılan denetimlerde; av araçları ve avlanma 
yöntemleri başta olmak üzere, avlanan balık türlerinin boy, avlanma 
zamanı, avlanma yerleri ve balıkçılık yükümlülükleri ile uyması gere-
ken kuralların denetimi titizlikle yapılmıştır.

Yapılan kontroller sırasında mevzuatlara aykırı herhangi bir 
duruma rastlanmamakla birlikte İlçe Müdürlüğümüz Su Ürünleri 
Kontrol ekibinin denetimleri avlanma sezonu boyunca devam ede-
cektir.
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DÜNYAYI BESLE YERYÜZÜNÜ ÖNEMSE
Dünyadaki gıda ve beslenme sorunlarının 

boyutları ve önemi hakkında kamuoyunu aydın-
latmak, insanlığın dünyada yaşanan açlığa duyar-
lılığını ve ilgisini uyandırmak, tarım ve gıda üreti-
minin artırılmasına dikkati çekmek, gıda israfını 
önlemek, herkesi kötü, yanlış beslenme ve açlığa 
karşı mücadeleye çağırmak amacıyla her yıl 16 
Ekim günü, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmak-
tadır.

Birleşmiş Milletler 2014 yılını Uluslararası 
Aile Çiftçiliği Yılı olarak ilan etmiş ve Dünya Gıda 
Günü ‘ nün ana teması “ Aile Çiftçiliği; Dünyayı Bes-
le, Yeryüzünü Önemse”  olarak belirlenmiştir.

Aile çiftçiliği: “Kırsal kalkınmanın birçok 
alanıyla bağlantılı olan, aile temelli tarımsal faa-
liyetler bütünü olarak kabul eder. Aile çiftçiliği bir 
aile tarafından yönetilen ve işletilen, kadınlar ve 
erkekler dâhil olmak üzere, ağırlıklı olarak ailesel 
işgücüne dayalı tarım, ormancılık, balıkçılık, me-
racılık ve su ürünlerine yönelik üretim faaliyetlerini 
organize eden bir yapıyı teşkil eder.”

Aile çiftçiliği ve küçük ölçekli çiftçilik, kü-
resel gıda güvenliğiyle ayrılmaz şekilde bağlan-
tılıdır. Aile çiftçiliği geleneksel gıda ürünlerinin 
korunmasında yardımcı olurken aynı zamanda 
dengeli beslenmeye, dünyada tarımsal çeşitliliğin 
korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir 
kullanımına katkıda bulunur. Aile çiftçiliği, özellik-

le sosyal korumaya ve toplumların refahına yönelik 
politikalarla desteklendiğinde yerel ekonomilerin 
canlanması için bir fırsat sunar. Aile çiftçileri, kay-
naklara erişimleri kısıtlı olmasına rağmen üretken-
liklerini yüksek düzeyde sürdürerek dünyadaki gıda 
üretiminin %80’ini gerçekleştirirler.        

“ Aile Çiftçiliği; Dünyayı Besle, Yeryüzünü 
Önemse” teması çerçevesinde İl Müdürlüğümüz 
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünce Ordu Üniversite-
sinde ve Altınordu İmam Hatip Lisesinde, İkizce İlçe 
Müdürlüğümüzce Yatılı Bölge İlköğretim okulunda, 
Ulubey İlçe Müdürlüğümüzce Ulubey İlköğretim 
okulunda, Kumru İlçe Müdürlüğümüzce Kumru 
imam Hatip Lisesinde, Perşembe İlçe Müdürlüğü-
müzce Atatürk İlköğretim Okulunda çeşitli etkinlik-
ler düzenlenmiştir.

Düzenlenen etkinliklerde katılımcılara aile 
çiftçiliği ile ilgili bilgilendirici videolar izletilmiş, 
konferans verilmiş ve sunumlar yapılmıştır.

TARIM SİGORTASI YAPTIRAN ÜRETİCİLER ÇEKLERİNİ ALDILAR

Devlet destekli tarım sigortalarının ta-
nıtımı ve ülke genelinde duyurulması amacıyla 
başlatılan tanıtım kampanyası kapsamında, 
“Tarım Sigortaları Bilgilendirme ve Temsili Hasar 
Ödemesi Toplantısı” İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüz konferans salonunda düzenlen-
miştir.

Düzenlenen toplantıya İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür V. Yener YILDIRIM, TARSİM Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan KADAK, Tar-
sim Genel Müdürü Yusuf Cemil SATOĞLU, İl Mü-
dür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri 
ile Sivil Toplum Kuruluşları, Tarımsal Yayım ve Da-
nışmanlık Uzmanları ve üreticilerimiz katılmıştır.

Açılış konuşmasını yapan İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür Vekili Yener YILDIRIM; “ Tarım 
sektöründe üretimin büyük ölçüde doğal koşul-
lara bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Üretimde 

bu doğal koşulların getirdiği riskler birtakım 
önlemlerle azaltılabilirse de bu riskleri sıfır-
lamak mümkün değildir. Bu nedenle çiftçile-
rimizin ürünlerinde meydana gelen hasarlar 
sonucu zor duruma düşmemeleri adına tarım 
sigortası yaptırmaları son deece önemlidir. 
2006 yılından itibaren yürürlüğe giren ‘5363 
sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’’ ile tarımsal 
ürün ve hayvanlarını sigorta yaptıran üreticile-
rin meydana gelebilecek birçok zararı teminat 

altına alınmıştır.  Bizler de tarım teşkilatı olarak 
çiftçilerimizi tarım sigortası yaptırmaları konu-
sunda eğitim ve yayım faaliyetlerimizle sürekli 
bilgilendirmekteyiz. Bu kapsamda 2014 yılında 
ilimiz genelinde 137 çiftçi toplantısı ile çok sa-
yıda çiftçimize doğrudan, bununla beraber yazılı 
ve görsel basın yoluyla da üreticilerimizin kahir 
ekseriyetine ulaşılmıştır.” demiştir.

İl Müdür Vekili Yener YILDIRIM’ın ko-
nuşmasının ardından Tarım Sigortaları Havuzu 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ramazan KADAK ta-
rafından Devlet Destekli Tarım Sigortaları konulu 
sunum gerçekleştirilmiştir.  Sunumun ardından 
Ordu İlinde 2014 yılında Tarım Sigortası yaptıran 
üreticilerden  ürünleri hasar gören ve  tazminatı 
almaya hak kazananlara temsili olarak çek tak-
dim edilmiştir.

Kış ilaçlaması, meyve bahçelerimize zarar veren bazı 
zararlılara karşı kış aylarında kışlık yağlarla yapılan bir ilaçla-
madır. Meyve bahçelerimize zarar veren meyve zararlılarının 
birçoğu kışı ağaç gövde, dal ve sürgünleri ile yere dökülen 
bitki artıkları arasında geçirirler. Havaların ısınması ile birlikte 
kışladıkları yerlerden çıkarlar ve bitkiye zarar vermeye başlar-
lar. Kış ilaçlaması, kışı ağaçlar üzerinde geçiren; sanjose ka-
buklu biti, virgül kabuklu biti, erik koşnili, kahverengi koşnil, 
yaprak bitleri, ağ kurdu, yaprak büken, armut yaprak uyuzu 
gibi zararlılara karşı yapılmaktadır. Kış ilaçlamasında kışlık 
yağlar kullanılır. İnce bir yağ tabakası ile ağacın gövde, dal ve 
sürgünleri kaplandığında altında kalan zararlıların yumurtası, 
ergini, havasız bırakılmakta, çıkışı engellenmekte ve zamanla 
ölmesine neden olunmaktadır. Kış ilaçlaması ile ağacımıza 
zarar veren bu zararlıları yok ettiğimiz gibi, ağaç üzerinde 
yaşamını sürdüren faydalı canlıların da ölümüne sebep ola-
bilmekteyiz. 

Bu nedenle kış ilaçlaması doğal dengenin korunması 
bakımından her yıl yapılmamalıdır. Kış ilaçlamasının yapılıp 
yapılmayacağına bahçede iyi bir incelemeden sonra karar ve-
rilmelidir. Kabuklu bitler hariç diğer zararlılar da mutlaka bir-
kaçının bahçede mevcut olması durumunda kış ilaçlaması 3-4 
yılda bir yapılmalıdır. Bahçede yapılan incelemede; sanjose 
kabuklu biti mevcutsa kesafetine bakılmaksızın kış ilaçlaması 

zararlı kontrol altına alınıncaya kadar her yıl yapılmalıdır. 
Virgül kabuklu biti için yapılan kontrolde 5 cm uzunlu-

ğundaki bir dalda altında yumurta bulunan en az 5 adet ana 
kabuğun görülmesi halinde o bahçenin ilaçlanması gerekir. 
Kahverengi koşnil ve erik koşnili için yapılan kontrolde dallar 
üzerinde sıvama bulaşık koşnil mevcutsa kış ilaçlaması yapıl-
malıdır Avrupa kırmızı örümceği ile kahverengi koşniller kışı 
yumurta halinde geçirirler. Yapılan kontrolde kışlayan yumur-
talar dallar üzerinde sıvama durumunda ise bu zararlılara kar-
şı kış ilaçlaması yapılabilir. Yassı akarlar kışı ergin halde dallar 
üzerinde geçirirler. Dallarda yoğun olarak yassı akar ergini 
mevcutsa kış ilaçlaması yapılabilir. Kırmızı örümceklere karşı 
her yıl kış ilaçlaması yapılmaz, 3-4 yılda bir yapılır.

Yaprak bitleri, ağ kurdu, yaprak bükenler, tomurcuk 
tırtılları ve armut yaprak uyuzu zararlıları için ise bir önceki 
yıl yüksek düzeyde bir yoğunluk görülmüş ve bunlara karşı 
yapılması gereken yaz ilaçlaması yapılmamış ise ve kışın ya-
pılan kontrolde bahçede mevcutsa kış ilaçlaması yapılır. Bu 
zararlılardan sadece birisi için kış ilaçlaması ekonomik olmaz.

 Fungal hastalık görülen arazilerde kışın bu dönem-
lerinde BORDO BULAMACI uygulaması önermekteyiz. 

İlaçlamaya başlamadan önce, bahçedeki kurumuş, 
yere dökülmüş dal, sürgün gibi bitki artıkları toplanıp imha 
edilmelidir. Kış ilaçlaması ağaçların durgun olduğu devrede, 

yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında (elma, armut vb.) 
gözler uyanmadan 2 hafta önce, sert çekirdekli meyve ağaç-
larında (şeftali, kiraz, kayısı vb.) gözler uyanmadan 4 hafta 
önce yapılmalıdır. Şubat sonları mart başları mücadele için en 
uygun zamandır. 

DNOC Ammonium kullanılacak ise yumuşak çekirdekli 
meyve ağaçlarında gözler kabardıktan sonra pembe çiçek to-
murcuğu dönemine kadar yapılabilir. Kış ilaçlaması yapılacak 
ise geciktirilmemelidir. Geciktirildiği takdirde bitkiye fitotok-
sit (yakıcı) etkisi söz konusudur. Sıcaklık 5 derecenin üzerinde, 
rüzgarsız ve yağışsız günlerde yapılmalıdır. Yüksek tazyikli 
motorlu pülverizatörlerle gövde, dal ve sürgünler ilaçlanma-
lıdır. Kullanılan ilaçlar insan sağlığına tehlikelidir. İlaçlama 
yapılırken gözlük, maske ve eldiven takılmalı, 20 gün bahçeye 
hayvan sokulmamalıdır.

KAYNAK :
- Meyve Ağaçlarında İlaçlama Proğramı ; Meyvecilik Araştırma 

İstasyonu Müdürlüğü Yayınları
- http://www.agaclar.net/forum/meyve-agaclari
- www.gthb.gov.tr
- http://www.bioline.org.br
- http://extension.usu.edu

MEYVE BAHÇELERİNDE KIŞ MÜCADELESİ Nusret ŞAHİN
Ziraat Mühendisi
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Sevgili okurlarımız bu sayımızda markalaşma yolunda hızla ilerleyen Ordu Kivisini 
tüm üreticiclerimize örnek teşkil edecek şekilde üreten  Ertuğrul KARAMANOĞLU  ile 
güzel bir ropörtaj gerçekleştirdik.
- Ordu’da Tarım:  Ertuğrul Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
- E.KARAMANOĞLU: Ben Perşembe ilçesi Efirli  köyündenim. Üniversite İşletme mezunuyum 1978 
den  2014 yılına kadar ticaretle uğraştım. Şimdi ticareti çocuklarıma bıraktım çiftçilikle uğraşıyorum. 

- Ordu’da Tarım: Kivi yetiştiri-
ciliğine ne zaman ve nasıl karar 
verdiniz?
- E.KARAMANOĞLU:   
Kivi yetiştiriciliğine 2000 li yıl-
ların ilk zamanlarında Tarım İl 
Müdürlüğünde görevli Mühen-
dis bir arkadaşımız vardı onun 
bilgilendirmesi ve desteği ile kivi 
yetiştiriciliğine başladım. 
- Ordu’da Tarım: İlk üretim ala-
nınız ne kadarlık bir alandı ve şu 
anda ne kadar alanda yetiştirici-

lik yapıyorsunuz?
- E.KARAMANOĞLU: İlk etapta 5 - 6 dönüm arazi üzerine çelikten üretilen fidanlarla başladık. 
Daha sonra  2008 yılında Perşembe İlçe Tarım Müdürü Adem beyin teşviğiyle beraber  12 dönüm  fındık 
bahçemizi keserek doku kültürü fidanlarla birlikte arazimizi büyüterek 25 dönüm dikili kivi bahçesi mey-
dana getirdik. Şu anda da kivi üretiminde belirli bir seviyeye de geldik.
- Ordu’da Tarım:  Ertuğrul bey biliyoruz ki kivi yetiştiriciliğinde doku kültürü fidanlar çelikle üretilen 
fidanlara nazaran daha iyi verim alınan fidanlardır. Sizde bilinçli bir üretici olarak doku kültürü fidanlarla 
üretim yapıyorsunuz. Siz ilk etapta doku kültürlü fidanları nereden temin ettiniz ?
- E.KARAMANOĞLU:  Kivi üretiminde ilk zamanlarda Yalova ili ön plandaydı. Burada doku kültürü 
fidanları üreten Ziraat Mühendisi Hulisi SAMANCI’dan  Adem Bey’in desteği ile temin ettik. O günden bu 
yana tüm fidanlarımızı doku kültürü olarak yetiştiriyoruz. 
- Ordu’da Tarım: : 5 -6  dönümle başlayıp 25 dönüme çıkardığınız bahçenizde kaç kök kiviniz var? Ve 
buradan ortalama ne kadar ürün alıyorsunuz?
- E.KARAMANOĞLU:  25 dönüm 
bahçemde dişili erkekli olmak üzere 
1700 kök kivim var.  Ürün ortalaması 
hava şartlarına göre değişiyor. Havalar 
iyi olursa bir ağaç 100 kg ın üzerinde 
meyve veriyor. Anaç bir ağaçta 100 - 150 
kg a kadar meyve veren ağaçlarım var. 
Ama bu sene 30 Martta yaşanan dondan 
dolayı o kadar olmadı yine de iyi bir mey-
vemiz olacağını tahmin ediyorum.
- Ordu’da Tarım:  Peki  bu bahçe tesisin-
de ilk başta bir destek aldınız mı?
- E.KARAMANOĞLU:  Bahçemin ilk tesisinde  Tarım İl Müdürlüğünden fidan desteği, direk desteği  
ve tel desteği aldım. 2008 yılında büyütmeye başladığım bahçemde doku kültürü fidan desteği aldım. 
Daha sonraki yetiştirdiklerimde hiç bir yerden destek almadım kendi bütçemle yaptım.
- Ordu’da Tarım:  Şuan sadece kivi mi üretiyorsunuz, başka üretim alanlarınızda var mı?
- E.KARAMANOĞLU:  Şimdi Ordu’nun vazgeçilmez ürünü biliyorsunuz ki fındıktır. Fındık bizim 
olmazsa olmazımızdır. Biz kivi üretimine fındığa ek gelir getirici ürün olarak başladık. Kivi hem ürün ola-
rak hem de gelir açısından fındıktan daha iyi bir konumda. Ancak fındık üretiminden de vazgeçemeyiz.
- Ordu’da Tarım: Ertuğrul Bey kiviyi nasıl pazarlıyorsunuz? Pazar sıkıntınız var mı?
- E.KARAMANOĞLU: Pazarlamada sıkıntı yaşamıyoruz. Dışarıdan alıcılar geliyor ve ürünü bahçe-
den alıyorlar. İlk dışarıya ürün vermemiz 2006 yılında gerçekleşti. 2006 yılında Türkiye’nin sayılı meyve 
pazarlamacılarından olan bir firmayı ilimize davet ettik. İlk başta Ordu da kivi olduğuna inanmadılar, gör-

düklerinde şaşırdılar. Artık bi-
zimle sürekli irtibat halindeler. 
Sonraki yıllarda diğer alıcılarda 
gelmeye başladı. Ordu’nun kivi-
si Türkiye genelinde tutulmaya 
başladı. Ordumuzun kivisi aro-
masından dolayı markalaştı o 
yüzden bizde ürünümüzü erken 
toplamıyoruz, aroması tam dol-
sun ürünümüz her yerde aranır 
hale gelsin diye elimizden gelen 
hassasiyeti gösteriyoruz.  

   
- Ordu’da Tarım:  Peki toplama alıcılara mı ait size mi? 
- E.KARAMANOĞLU:  Toplama bize ait biz topluyoruz. Bahçenin belli bir tarafına ürünleri toplayıp 
istifliyoruz. Alıcı işçileriyle birlikte geliyor yüklüyor tartımını yapıyor alıp gidiyor.
- Ordu’da Tarım: Peki bu yıl 30 mart’ta yaşanan don afetinin size herhangi bir zararı oldu mu?
- E.KARAMANOĞLU:  Tabi ki var şöyle söyleyeyim. Eğer don olmasaydı benim bu sene 80 ton 
civarında ürünüm olurdu fakat don afetinden dolayı 40- 45 ton civarında ürün bekliyorum. Bu yıl rekol-
tem yarı yarıya düştü ama yine de biz şanslıyız çünkü yukarı kesimlere çıktığımız zaman kivi tamamen 
kayboluyor yanıyor. 
- Ordu’da Tarım:  Tarım sigortası yaptırıyor musunuz? 
- E.KARAMANOĞLU:  Kivi’ ye hiç sigorta yaptırmadım.  Fındığa sigorta yaptırıyorum. Ama bizim 
fındığımızda yanmadı Efirli de güzel fındık oldu bu sene, kardayız diyebiliriz.
- Ordu’da Tarım: Bahçenin tamamı sizin mi ortağınız var mı?
- E.KARAMANOĞLU: Tamamı kendimin bizzat kendim ilgileniyorum. Budaması için bir eleman 
yetiştirdik ona budatıyoruz. Yaz budamasını ben kendim yapıyorum. Otunu makinayla biçtiriyorum trak-
törün girmediği yerlere de el makinasıyla girip temizliyoruz.
- Ordu’da Tarım:  Bize kivinin ilk üretiminden hasada kadar olan aşamayı anlatabilir misiniz?
- E.KARAMANOĞLU:  Kivinin öncelikle ilk üretim fidanını dikiyoruz. Fidanı diktikten sonra onu tek 
boy halinde tele kadar büyütüyoruz. Tele geldiği zaman tepeden kesiyoruz  ve  çatal atıp kollara ayrılıyor. 
Ağacın iskeletini bu şekilde oluştur-
duktan sonra 3. yıldan itibaren tek 
tük meyve vermeye başlıyor. Ama 
dikerken şuna dikkat edeceğiz dişi 
ve erkek sayısını eşit miktarda dağıt-
mak lazım. Aşağı yukarı 8- 9 dişiye 1 
erkek gelecek şeklinde bahçeyi tesis 
etmemiz lazım ki aşılamayı iyi yapsın 
diye. Hele birde bahçenize civardan 
arı da geliyorsa daha da güzel bir 
aşılama oluyor.  3.yıldan itibaren her 
yıl ürün miktarı artmaya başlıyor. 7. 
ve 8. yılda tam bir meyve ağacı haline geliyor ve mahsul vermeye başlıyor. Yıl içinde bakımına gelince 
kış budamasını yaptırıyoruz, kışın hayvan gübresi veriyoruz. Mart ayında 15 - 15 - 15 NPK gübrelemesi 
yapıyoruz. Haziran’da ikinci gübresi olan % 21 azot veriyoruz. Eylül ayında tekrar veriyoruz ve bu şekilde 
gübrelemesini yapmış oluyoruz. 
- Ordu’da Tarım:  Peki Ordu’daki diğer üreticilerimize kiviyi önerir misiniz?
- E.KARAMANOĞLU:  Her zaman öneriyorum. Zaten civarda gelirken görmüşsünüzdür Lokal kivi 
bahçeleri var hepsi bu işe benden görerek başladılar. Dediler Ertuğrul KARAMANOĞLU yapıyor bunun 
ihtiyacı da yok, o yapıyor ki biz neden yapmayalım diyerek yaptılar ve hepside karlılar şuan da. Şimdi bu 
bahçe fındık bahçesi olsaydı buranın tamamından benim alacak olduğum fındık 2,5 tondu.  2,5 tonda 
bugün  30 bin TL civarında bir para yapar. Ama ben bu bahçede 80 ton kivi alırsam ki bu sene 40 ton 
civarında kivi bekliyorum. 3 liradan 120 bin TL yapar mukayesini siz yapın karlı değil mi sizce de. Bahçeyi 
kestiğime hiç pişman değilim. 
- Ordu’da Tarım:  Kivi çok su isteyen bir ürün, sulamayı nasıl yapıyorsunuz?
- E.KARAMANOĞLU:   Burada  su  problemi  yok suyumuzu  yarı otomatik sistemle veriyoruz. 
Selenoid vana kullanıyoruz, program saatiyle beraber saati gelince sulamayı yapıp bırakıyor. Gübreleme 
tankımız var oradan gübrelemesini de yapıyoruz.
- Ordu’da Tarım: Size ulaşmak, bilgi almak isteyen üreticilerimize iletişim bilgilerinizi verir misiz? Size 
nasıl ulaşabilirler?
- E.KARAMANOĞLU:  Birincisi Efirli köyüne geldiğinizde kime sorsanız beni gösterir.  İkincisi be-
nim Ordu’da iş yerim var eski fidangör de orada bulabilirler. 0 532 334 08 03 numaralı telefonumdan ve 
e-mail adresimden ulaşabilirler.(erdemticaret52@hotmail.com)
- - Ordu’da Tarım:  Sizin üreticilerimize söylemek istediğiniz bişey  var mı ? 
- E.KARAMANOĞLU:  Benim söylemek istediğim bizim başarımız İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüklerinin başarısıdır. Ara ara gelsinler bizleri ne yapıyor diye bir görsünler. Belki hatalı 
yaptığımız uygulamalar vardır. Bizleri uyarsınlar bize destek versinler biz bunu istiyoruz. İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürümüz Kemal 
YILMAZ bizzat gelip bizleri ziyaret 
etti.  Üretime 2000 yılında başladım 
14 sene oldu ilk defa bir il müdürü 
benim bahçemi ziyarete geldi. İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ’ a sizin 
huzurunuzda teşekkür ediyorum.
- Ordu’da Tarım: Ertuğrul Bey bu 
güzel ropörtaj için size teşekkür edi-
yor ürünlerinizin ve kazancınızın bol 
olmasını diliyoruz.

Markalaşma Yolunda Hızla İlerleyen ORDU KİVİ’sini Üreticilerimize 
Örnek Teşkil Edecek Bir Şekilde Üreten Ertuğrul KARAMANOĞLU
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Gıda üretiminde en önemli sorumluluklardan biri, çiftlikten 
sofraya kadar tamamlayıcı ve etkin bir gıda kontrolü ile güvenilir üre-
tim sağlamaktır. Süt ve süt ürünlerinin, üretiminden tüketimine ka-
dar, sağlığa zarar verecek ortamlardan uzak tutulması için yapılacak 
uygulamalar ve alınacak temizlik önlemleri, bu temel öncelik çerçe-
vesinde değerlendirilmektedir. İnsanlar için temel bir gıda maddesi, 
üreticimiz ve ülkemiz için çok önemli bir ekonomik değer olan sütün, 
temel hijyen kurallarına uygun olarak üretilmesi hem insan sağlığına 
katkısını hem de ekonomik değerini arttıracaktır.

Bu bağlamda gerek hayvan sahipleri gerekse sektör çalışanla-
rının dikkat etmesi gereken konuları şu şekilde sıralayabiliriz;

 SAĞIM VE İLGİLİ YERLER
Sağımın yapıldığı yerler, hastalıkların bulaşma riskini önleye-

cek şekilde inşa edilmelidir. Tuvalet ve gübrelikler gibi tüm bulaşan 
kaynaklarının ayrımı sağlanmalıdır. Sağım yerlerinde, sütte bulaşma-
ya neden olabilecek kanatlı hayvanlar, ve diğer hayvan türleri bulun-
mamalıdır.

 HAYVAN SAĞLIĞI 
Hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hasta hayvanların veya 

sürünün tedavisinde kontrollü ilaç kullanımı için uygun ve yeterli ön-
lemler alınmalı ve uygulanmalı, bu konuda kayıt tutulmalıdır.

Tedbirler öncelikle hastalıkların önlenmesi için alınmalı ve 
bu tedbirler hastalıkların bulaşma riskinin kontrolünü de içermeli-
dir. Hasta hayvanların sağlıklı hayvanlardan ayrımı sağlanmalı ve 
hastalıklardan korunmak için hayvanlara gerekli aşılar  yapılmalıdır . 
Hayvanların, hayvan refahına uygun şartlarda barındırılması sağlan-
malıdır. Süt genel sağlık durumunda gözle görülebilen herhangi bir 
hastalık, üreme sistemi salgısından kaynaklanan iltihap, ishal, ateşle 
birlikte bağırsak hastalığı veya belirgin meme iltihabı göstermeyen, 
sütün duyusal özelliklerinde anormallikler olmayan hayvanlardan 
elde edilmelidir.

Süte geçebilen veteriner ilaçları ile tedavi edilmiş hayvanlar-
dan elde edilen süt, her bir veteriner ilacı için özel olarak belirlenmiş 
olan sütten arınma süresi  boyunca kullanılmamalı ve süt işleme tesi-

sine gönderilmemelidir.
 HAŞERE KONTROLÜ
Yem depoları kemirgenleri çeken yerlerdir. Bu yüzden yem 

depoları uygun bir yere yerleştirilmeli ve haşerelere karşı korunmanın 
sağlanması için  uygun kapalı kaplarda (konteyner) muhafaza edil-
melidir. Yem depolarında gereken önlemler alınmalı ve etkin haşere 
mücadelesi yapılmalıdır.

Haşere kontrol kimyasalları, sağım yerleri ve çevresinde bulaş-
maya neden olmayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Bu kimyasallar 
yem depolarına yakın veya nemli yerlerde muhafaza edilmemelidir. 
Katı kapan yemlerinin kullanımı tercih edilmelidir. Haşere kontrol 
kimyasalları sağım sırasında kesinlikle uygulanmamalıdır.                                                                

Sağımı yapan kişi sağımdan önce ellerini ve kollarını yıkamalı 
ve sağım boyunca temiz tutmalıdır. Bu amaçla, sağım yerinin yakının-
da sağımı yapan kişinin elini ve kolunu yıkayabileceği uygun lavabo 
ve dezenfektan bulunmalıdır.

Sağımdan önce hayvanın meme, meme başı, kasık, böğür ve 
karnının temizliği yapılmalıdır. Sağımda kullanılan alet ve ekipman-
ların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış olmalıdır. Hayvan dışkısı 
veya tozun, sağım ekipmanı ve sağım çevresine bulaşmasını önlemek 
için  hayvanların altlıklarının uzaklaştırılması gibi işlemler sağım ön-
cesinde yapılmamalıdır. Sağımı yapan kişi, sağılan hayvanların du-
rumlarını dikkatli olarak gözlemlemeli; duyusal belirtiler yönünden 
her bir hayvanın sütünü kontrol etmeli; hayvana ait kayıtları (özellikle 
ilaç uygulanmış hayvanların belirlenmesi için) incelemelidir. Anormal 
bir durumda süt tüketime sunulmamalıdır.

 SAĞIM ALET VE EKİPMANININ TASARIMI
Sütle temas edecek olan bağlantı cihazları dâhil tüm sağım 

alet ve ekipmanı; süt için bulaşma kaynağı olmayan, aşınma, çürüme 
ve paslanmaya dirençli, insan sağlığı açısından tehlike yaratmayan, 
sütün duyusal özelliklerini olumsuz yönde etkilemeyen, kolay temiz-
lenebilen ve dezenfekte edilebilen olmalı, düzenli olarak temizliği ve 
bakımları yapılmalıdır. Taşınabilir sağım düzeneği kullanıldığında, 
sağım düzeneği; gübre ve benzeri herhangi bir atığın bulunmadığı 

temiz bir zemine yerleştirilmeli, kullanım süresi boyunca sütün isten-
meyen dış etkenlerden korunmasını sağlamalı, iç yüzeyin temiz tutul-
masına izin verecek şekil ve yapıda olmalıdır. Sağımda kullanılan sütle 
temas eden alet ve ekipman, kullanımlarını takiben hemen temizlen-
meli, dezenfekte edilmeli ve uygun koşullarda muhafaza edilmelidir. 
Sağımda kullanılan sütle temas eden alet ve ekipman yüzeyleriyle 
temasta, temizlik, dezenfeksiyon ve durulama işlemlerinde temiz su 
kullanılmalıdır.

SÜTÜN DEPOLANDIĞI YER VE EKİPMAN
Sütün soğutulduğu veya depolandığı yerler, depolama tank-

ları, güğümler ve diğer ilgili ekipman, bulaşma riskini önleyecek 
şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Kolay temizlenebilecek ve 
dezenfekte edilebilecek nitelikte zemin ve duvarlara sahip olmalıdır. 
Sıvı atıkların kolay uzaklaştırılması için uygun zemine ,  havalandırma 
ve aydınlatma koşullarına sahip olmalıdır. Tuvalet ve gübrelikler gibi, 
tüm bulaşan kaynaklarının ayrımı sağlanmalıdır. Bağlantı cihazları 
kolayca yıkanabilen, temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen özellik-
te olmalıdır. Haşereler gibi olumsuz dış etkenlere karşı korunmalıdır. 
Depolama tankları ve güğümler, sütte bulaşmaya neden olabilecek 
zararlı herhangi bir maddenin depolanmasında kullanılmamalıdır. 
Depolama tankları ve güğümler düzenli olarak yeterli sıklıkta temiz-
lenmeli ve dezenfekte edilmelidir.            

Taşıma sıcaklığı ve süresi, sütün güvenilirliği ve kalitesi üzeri-
ne olumsuz etkileri önleyecek şekilde süt işletmesine veya toplama/
soğutma merkezine sütün taşınmasına uygun olmalıdır. Süt, sağım-
dan sonra 2 saat içinde 
işleme ve üretim tesisine 
ulaştırılamazsa işleme veya 
üretim tesisine taşınırken, 
sıcaklığın 10°C’yi geçme-
mesi sağlanmalıdır. Eğer 
sağımdan itibaren 2 saat 
içinde ulaştırılabilecekse 
soğutma yapılmayabilir.

                                                        ÇİĞ SÜT ÜRETİMİ VE AHIR HİJYENİYavuz ÇAKAR/ Veteriner Hekim

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ ta-
rafından sunulan brifingte; İlimizin arazi ve ürün 
dağılımı, hayvan varlığı, fındık ihracatı, su ürünleri 
üretimi, İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan gıda 
denetimleri, eğitim ve yayım çalışmaları, eko-
nomik yatırımlar, hibe destekleri ve coğrafi tescil 
çalışmalarımız hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca 
ilimiz tarımını daha ileriye taşımak için neler yapı-
labilir konusunda fikir alışverişi yapılmıştır. 

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; Ülkemizin AB’de 
birinci, dünyada yedinci büyük tarımsal ekono-
miye sahip önemli bir tarım ülkesi olduğunu, bu 
kapsamda ilimizin de önemli bir tarım ili oldu-
ğunu belirterek, Milletvekillerimizin ziyaretinden 

duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, İl Müdürlü-
ğümüzün çalışmalarına sağladıkları desteklerden 
dolayı Ordu Milletvekillerine teşekkürlerini ilet-
miştir. 

İl Müdürümüzün verdiği brifing sonrası kısa bir 
değerlendirme yapan Milletvekillerimiz Fatih Han 
ÜNAL ve İhsan ŞENER gerek sunmuş olduğu kap-
samlı brifing, gerekse İl Müdürlüğümüzün Ordu 
tarımı için yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar-
dan dolayı memnun olduklarını belirterek başta 
İl Müdürümüz Kemal YILMAZ olmak üzere tüm 
kurum çalışanlarına teşekkür ederek İl Müdürlü-
ğümüzden ayrılmışlardır.

ORDU MİLLETVEKİLLERİ FATİH HAN ÜNAL VE İHSAN ŞENER 
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARETTE BULUNDULAR 

1’den devam İşte bu kapsamda yapılan 
önemli çalışmalardan bir tanesi de İlimizde Ser-
best Sistem Yumurta Tavukçuluğunun geliştiril-
mesine yönelik çalışmalardır. İl Müdürlüğümüzün 
proje ortağı olarak yer aldığı Ordu Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinin DOKAP’ a sunmuş olduğu proje 
ile bu konudaki çalışmalar başlatılmıştır. DOKAP 
tarafından projenin uygulanabilir bulunarak des-
tek verilmesi sonucunda ilk olarak bilgilendirme 
ve eğitim çalışmaları düzenlenmiş ve yapılan bu 
eğitim çalışmaları sonucunda her geçen gün pro-
jeye olan ilgi artmıştır. Üreticilerimiz tarafından 
konunun benimsenmesi ve bu işi yapmak isteyen 
üreticilerimizin sayısının artması üzerine ziraat 
odalarımız devreye girerek üreticilerimizin ihtiyaç 
duydukları kredinin sağlanması, girdilerin tek el-
den temin edilerek maliyetlerin düşürülmesi ve 
üretilen yumurtaların Ordumuza ait tek marka 
altında pazarlanması konusunda çalışma başlat-
mışlardır. Şu anda proje hızlı bir şekilde devam 
etmektedir. 255 üretici bu işi yapmak istediğini 
belirterek müracaat etmiştir. Bu sayı önümüzdeki 
dönemde çok daha fazla olacaktır.

Uygulanan proje ile sağlanan avantajlar ise 
şöyledir. Aynı alandan hem fındık hem de yumurta 
üretimi yapılacak olup, birim alandan elde edilen 
gelir artacaktır. Fındık bahçelerindeki yabancı otlar 
sıfır maliyetle temizlenecek, tavuklar için gerekli 
yem maliyetinde ise en az %10 tasarruf sağlana-
caktır. Üreticiye yıl boyu gelir imkanı sağlanacak, 
tek ürüne dayalı üretimin olumsuzlukları ortadan 
kaldırılmış olacaktır. Küçük aile  işletmelerine yıl 
boyu gelir sağladığı gibi aile fertlerine de ağır ol-

mayan bir iş imkanı sunacaktır. İnsanlarımızın do-
ğal ürünlere yöneldiği günümüzde Serbest Sistem 
Yumurta Tavukçuluğundan elde edilen ürünlere 
rağbet olacağından pazar sorunu yaşanmayacak, 
üretilen yumurta daha yüksek fiyattan alıcı bula-
cak böylece üretici gelirinde artış sağlanacaktır. 
Tüm bu gelişmelerle beraber köyünde geçimini 
sağlayan üretici doğduğu topraklarda yaşayacak 
binbir sorun barındıran şehirlere göç etmeyecektir. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ta-
rafından “Aile Çiftçiliği” yılı ilan edilen 2014 yılında 
böyle bir projenin içinde yer almak suretiyle aile 
çiftçiliğine katkı sağlamak kurumumuz adına gu-
rur vericidir. Bu vesile ile projeye katkı veren tüm 
kurum ve kuruluşlara, çalışanlara şükranlarımı 
sunuyor, yetiştiricilerimize de bol kazançlar diliyo-
rum.” demiştir.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın konuş-
malarının ardından DOKAP Başkanı Ekrem YÜCE, 
Altınordu Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ ve Vali 
İrfan BALKANLIOĞLU da birer konuşma yapmıştır.

Konuşmaların ardından kümeslerin açılışı 
yapılarak kümesler gezilmiştir. Düzenlenen tören 
yapılan ikramın ardından son bulmuştur.

ORDU YUMURTA 
ÜRETİMİNDE ATAĞA KALKTI

EKONOMİK YATIRIMLARA AİT PROJE BAŞVURULARI 
DEVAM EDİYOR

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, 
tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyo-
nunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletme-
lerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının 
geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, 
kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturul-
ması, kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin 
artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin 
oluşturulması amacıyla tarıma dayalı ekonomik yatı-
rımların desteklenmesine dair Tebliğ 26 Ekim 2014 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdü-
rümüz Kemal YILMAZ; Hibe desteklemeleri prog-
ramı kapsamında ilimizde yaş meyve sebze tasnif, 
paketleme ve depolama yatırımları hariç, bitkisel 
ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve depolanması, 

soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal orjinli gübre 
işlenmesi paketlenmesi ve depolanması, alternatif 
enerji kullanan yeni sera ve alternatif enerji üretim 
tesisleri konularında başvuruların kabul edileceğini, 
destekleme kapsamındaki yatırımlar için hibeye esas 
proje tutarının en fazla 1.000.000 TL, hibe desteğinin 
ise 500.000 TL. olacağını, bu desteklemeden yarar-
lanmak isteyen yatırımcıların 24 Aralık 2014 tarihine 
kadar başvuru yapmaları gerektiğini belirtmiştir.                                                                    

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların des-
teklenmesine dair hibe desteğinden yararlanmak 
isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlana-
cak proje tekliflerine ait başvuruların tebliğin yayı-
mı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde elektronik 
ortamda www.tarim.gov.tr adresinden yapılması 
gerekmektedir.

10’ dan devam



İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; ilk olarak Perşem-
be ilçesi Doğanköy’de bulunan Mehmet Cafer AK isimli üreticimize 
ait 45 dekarlık fındık bahçesine Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Des-
teklenmesi Programı Kapsamında %50 hibe desteği ile kurulan 
fındıkta damlama sulama sistemini yerinde inceleyerek üreticimiz-
den sistem hakkında bilgiler almıştır. Burada bir açıklama yapan İl 
Müdürümüz; “Bu yıl Uluslararası Aile Çiftçiliği yılıdır. Gerek ülkemiz 
gerekse bölgemiz için aile çiftçiliği vazgeçilmez bir unsurdur.  Halen 
ülkemizde her dört kişiden biri tarım sektöründe istihdam edilmek-
tedir.  Bizler tarımsal üretimin en küçük birimi olan aile çiftçilerimi-
zin gerek üretim potansiyelini artırmak gerekse maliyetlerini azalt-
mak amacıyla onlara gerekli destekleri vermekteyiz. Bakanlığımız 
çalışmaları kapsamında yürütülen birçok projede çalışmalar haliha-
zırda aile çiftçiliğini teşvik etmek ve küçük ölçekli tarım işletmelerini 
desteklemek, geliştirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu kapsamda 
bu işletmemize kırsal kalkınma yatırımlarından sağlanan destek 
ile sulama sistemi kurduk. Tarımda verimliliğin artırılmasını sağla-
yan önemli kriterlerden birisi sulamadır. Son yıllarda artan kuraklık 
nedeniyle özellikle fındık bahçelerinde sulamanın önemi daha da 
artmıştır. 2015 yılında da devam edecek olan sulama destekleme-
lerinden daha fazla üreticimizin istifade etmesi gerekmektedir. Bu 
sayede küresel ısınma ve artan kuraklık olaylarından daha az etki-
lenilecektir.”

Daha sonra Efirli mahallesinde 30 da alanda kivi üretimi 
yapan Ertuğrul KARAMANOĞLU isimli üreticimize bahçesini ziyaret 
eden İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, “29-30 Mart tarihlerinde yaşa-
nan zirai don olayı ilimizin önemli bir tarımsal markası olan Ordu 
kivisini de vurmuştur. Yaşanan bu doğal afet kivi rekoltesini de ge-
çen seneye oranla 3’de 1 oranında azaltmıştır. Perşembe ilçemiz kivi 
üretiminde ilimiz sıralamasında önemli bir yere sahiptir. Ertuğrul 
KARAMANOĞLU isimli üreticimizi de fındığa ek gelir getirici ürün 
olan kiviyi böyle büyük bir alanda yetiştirmek suretiyle diğer üretici-
lerimize örnek teşkil ettiği için teşekkür ediyorum.” demiştir.

Son olarak kadın çiftçilerimize örnek teşkil edecek örtü altı 
sebze yetiştiriciliği yapan Döndü YALÇINKAYA isimli üreticimizi zi-
yaret eden İl Müdürümüz; üreticiden yetiştirdiği ürünler ve seralar 
hakkında bilgi alarak seralardan ürün hasadı yapmıştır.  800 m2 
kapalı, 1.000 m2 açık alanda üretim yapan, salatalık, domates, pat-
lıcan, biber, fasulye,  marul vs. gibi çeşitli ürünler yetiştiren kadın 
çiftçimiz pazarlamada da herhangi bir sorun yaşamadığını yerinde 
satışlar gerçekleştirdiğini söyleyerek İl Müdürümüz Kemal YILMAZ’ın 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; Ordu’nun ürün çeşitliliğinin 
arttığını, bu ürünlerle markalaşma yolunda hızla ilerlediğini ve 
ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek ziyaretlerini 
tamamlamıştır.

Ordu’da TarımOrdu’da Tarım Sayfa 8Sayfa 8

Gıda İle İlgili ŞikayetleriniziGıda İle İlgili Şikayetlerinizi ’ya Bildiriniz’ya Bildiriniz ordu.tarim.gov.tr

1’den devam

1’den devam

1’den devam

10 ’dan devam

10’dan devam

Artan dünya nüfusu karşısında gıda tüketiminde-
ki adaletsiz makasın kapatılması gerektiğini vurgulayan Bakan Eker, 
israfa karşı bütüncül ve kararlı bir mücadelenin gerekliliğine işaret 
etti. Obezite ve israfın önüne geçilmesi gerektiğini yineleyen Bakan 
Eker, “2050 yılında ortalama 9 milyar insan olacak dünyada, bunları 
doyurmamız için üretim ve verimliliğin artırılması lazım, bu doğru 
ama her yıl israf edilen 1 milyar 300 milyon ton gıdanın yarısı bile bu 
aç olan 900 bin insanı zaten doyurur” diye konuştu.

“Kırsalda yaşayan milyarlarca insanın aile 
çiftçiliği aslında bir sigortadır”

Siyasi istikrarı olmayan ülkelerin küresel krizlerde açlık teh-
didiyle karşı karşıya kalabildiğini, bu noktada aile çiftçiliğinin bir 
çeşit sigorta görevi üstlendiğini belirten Bakan Eker, şöyle devam 
etti: “Aile çiftçiliği hatırlanması gereken bir konu. Üretim, dağıtım 
ve fiyatlar modern tekniklerle yapılıyorsa dışarıya, spekülasyona çok 
açık hale geliyor. Üretim alt yapısı olan aileler kendileri ve yakın çev-
resi için üretmeye devam etsinler, bizler bu sistemi destekleyelim, 
besleyelim. Kırsalda yaşayan milyarlarca insanın aile çiftçiliği aslın-
da bir sigortadır. Dünya tarımının sigortası küçük aile işletmeleridir. 
Biz bu sigortayı yeterince geliştirebilirsek, dünya gıda güvenliğini de 
güvence altına almış oluruz.” dedi.

 “Avrupa ülkeleri içerisinde tarımsal üretim 
hasılasında 4. sıradaydık, 1. sıraya çıktık”

Bakanlığın tarımda sulama için çiftçiyi desteklemeyi sürdür-
düğünü belirten Bakan Eker, şunları kaydetti: “Ben Dicle Nehri kıyı-
sında kerpiç bir evde doğmuş birisiyim. Benim çocukluğum toprak 

kokuyor. Dolayısıyla tarımla ilgilenen ailelerin neye ihtiyacı oldu-
ğunu bilirim, bölgede su yoksa orada yaşamak mümkün olmaz… 
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi çerçevesinde damla 
sulama sistemleri için yüzde 50 hibe sağladık. 81 vilayette başlat-
tık bunu. Şu anda ise 4 bin 733 tane projeyi hayata geçirdik. Bunlar 
küçük ve orta boylu işletmeler. Yani aile çiftçiliğini biz aynı zamanda 
aile işletmeciliğine çeviriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak idareyi devraldıklarında Türkiye’nin tarımsal 
üretim hasılasının 23 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Eker, 
“Şimdi tarımsal üretim hasılamızı 23 milyar dolardan 62 milyar do-
lara kadar çıkardık. O dönemde Avrupa ülkeleri içerisinde tarımsal 
üretim hasılası bakımından 4. sıradaydık, 1. sıraya çıktık. Fransa’yı, 
İspanya’yı geride bıraktık. Onlar da hasılalarını 30 milyar dolarlar 
düzeyinden 40 milyar dolara çıkarabildi. Ama biz daha yüksek bir 
verimlilik hızıyla daha iyi bir noktaya taşıdık” bilgisini verdi. Bakan 
Eker, Türkiye’nin gıda üretimi konusunda dünyaya nazaran çok iyi bir 
noktada olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin 
gıda güvenliği problemi yok, vatandaşımızın tamamını besliyoruz, 
35 milyon turisti besliyoruz, tarım ve gıdada 18 milyar dolar da ihra-
cat yapıyoruz. Bizim kendimizle alakalı çok şükür bir sorunumuz yok. 
Ama bunun teminat altına alınması, küresel gıda problemine daha 
fazla katkı sağlamak açısından bizim yapacak çok işimiz var. Hem 
kendi modelimizi yaygınlaştırmak, hem sürdürülebilir bir sistem te-
sis etmek hem de gerçekte yeni bir tasavvurla modern dünyayı ve 
modern insanın kaygılarını da içine alacak şekilde, onlara da karşılık 
gelecek şekilde tasavvurumuzu ortaya koyuyoruz.”

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:
“Türkiye’nin Gıda Güvenliği Problemi Yok” 

DÜNYADA AÇLIK VE YOKSULLUĞUN İLACI AİLE ÇİFTÇİLİĞİDİR

ORDU İLİ TARIM MASTER PLANI 
HAZIRLANDI

Yurt içi ve yurt dışı satışlarının yanı sıra 2015 yı-
lına kadar 200 tonun üzerinde bir üretim hedeflediklerini belirten 
Selçuk ŞAHİN  ziyaretlerinden dolayı Vali İrfan BALKANLIOĞLU ve İl 
Müdürümüz Kemal YILMAZ’a memnuniyetlerini  iletmiştir.

Vali İrfan BALKANLIOĞLU; fındığın yanında üreticilere ek 
gelir getirici yeni ürünleri kazandırmaya yönelik çalışmaların yürü-
tülmesi çok önemli, çilek üretimi Altınordu, Kabadüz ve Perşembe 
ilçelerimizde yaygın olarak yapılıyor. Kayabaşı Mahallesinde kurulan 
bu çilek bahçesinin, diğer çiftçilerimize de örnek olmasını diliyorum. 
Valilik olarak ilimize yeni ürünlerin kazandırılmasında her zaman 
katkılarımız devam edecektir. Selçuk ŞAHİN kardeşimizi bu girişi-
minden dolayı kutluyorum” diye konuşmuştur.

ÜRETİCİ FINDIĞA BAĞLI KALMAYACAK

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ burada yapmış olduğu 
açıklamada;  “Okul döneminin başladığı bu günlerde özellikle çok sayıda 
öğrencinin faydalandığı okul kantinlerinin temiz ve sağlıklı olması son 
derece önemlidir. Gerek Bakanlığımız gerekse İl Müdürlüğümüzce bu 
konuya son derece hassas yaklaşılmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğü-
müzce Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile yaz okulları ve kampla-
rında bulunan kantin ve yemekhanelerin ayrıca okul çevresinde gıda sa-
tışı yapan ve/veya toplu tüketime sunan işyerleri ile söz konusu yerlerde 
satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuata uygunluğu bir sömestr 
döneminde en az bir kez, yılda en az 2 kez olmak üzere denetlenmektedir. 
Ayrıca şüphe ve 174 ALO GIDA hattına gelen şikâyetler doğrultusunda da 
ilave denetimler yapılacaktır.

Biz İl Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımı-
zın, gençlerimizin sağlıklı birer birey olarak yetişebilmeleri amacıyla her 
noktada üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle özellikle 

okul döneminin başlamasıyla birlikte tüm okullarımızın kantinlerinin be-
lirli bir program dahilinde denetlenmesini planladık ve ilimiz genelinde 
sadece 09 - 19 Eylül 2014 tarihleri arasında toplam 142 kantin deneti-
mi gerçekleştirdik. Bu sayede 01 Ocak 2014 tarihinden bugüne kadar 
okul kantini ve çevresinde bulunan işyerlerine yönelik yapılan denetim 
sayımız toplam 466 adete çıkmıştır. İl Müdürlüğü olarak 2014 yılı Eylül 
ayı sonu itibarıyla İlimiz genelinde 5052 adet denetim yapılmış olup 
bu denetimler sonucu 57 işletmeye idari para cezası verilmiş 2 işletme 
hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu denetimlere 
yıl boyunca kararlılıkla devam edilecektir. Son olarak öğrencilerimiz için 
önemli bir hatırlatma yapmak isterim. Öğrencilerimizin; ruhsatsız, izinsiz, 
etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları, mutlaka seçici davranma-
ları gerekmekte olup, gördükleri olumsuzlukları 174 ALO GIDA hattına 
bildirmeleri gıda kontrol sistemine katkı sağlamaları büyük önem taşı-
maktadır.” demiştir.

OKUL KANTİNLERİNE SIKI DENETİM

BAŞSAĞLIĞI
     İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler  Şube Müdürlüğünde 
İşçi olarak görev yapan Cengiz ÖZTÜRK’ün babası vefat etmiştir.   
 Merhuma Allah’tan rahmet, arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı diliyoruz. 

 Perşembe İlçe Müdürlüğümüzde Mühendis olarak  görev ya-
pan  Emetiye ELİBOL ve eşi Uğur Bey’in   kız bebeği olmuştur.           
          Anne babaya güle güle büyütün,  Beren bebeğe de hoşgeldin diyoruz.

HOŞGELDİN BEBEK

 Altınordu İlçe Müdürlüğümüzde Veteriner Hekim olarak görev 
yapan Nuri FİDAN tıbbi bir operasyon geçirmiştir.  
 Arkadaşımıza ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz.

 İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler  Şube Müdürlüğünde  
Mühendis olarak görev yapan Ferhat ŞAHİN tıbbi bir operasyon geçirmiştir. 
 Arkadaşımıza ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz.

 Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gürsel 
GÜNAY’ın eşi tıbbi bir operasyon geçirmiştir. 
 Müdürümüze ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN

GEÇMİŞ OLSUN

GEÇMİŞ OLSUN

Sektörün sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi amacıyla sektör so-
runlarının ve ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi özellikle Avrupa 
Birliği sürecinde kırsal alandaki sorunların tespiti ve bu sorunlara 
kalıcı çözümler bulunması öncelikli bir konudur. 

Çiftçilerimizin sadece iç pazar değil dış pazarlar içinde üretim 
yapabilmeleri kaynakları daha etkin kullanabilmeleri ile mümkün-
dür. Bu nedenle tarımsal kaynaklarımızın tespiti ve problemlerin 
belirlenmesi, kaynak ve potansiyellerin değerlendirilerek tarımsal 
verimliliğin arttırılması önem taşımaktadır.

İlimiz için tek ürün olan fındığın hakimiyetinin zaman zaman 
oluşturduğu olumsuzlukların aşılması, üreticimiz için gerek sigorta 
görevi görecek gerekse ek gelir getirecek yeni üretim alan ve model-
lerinin geliştirilmesi ile mümkündür.

Bu kapsamda ilimiz için hazırlanan Tarım Master Planının ama-
cı; sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması için, ilimizde mevcut 
kaynakların, fırsatların ve kısıtlayıcı faktörlerin belirlenerek analiz 
edilmesi, bu suretle ihtiyaçların belirlenmesi ve potansiyelin verimli 
kullanılmasına yönelik stratejiler geliştirilerek yeni üretim alan ve 
modellerinin oluşturulmasıdır.

Tarım Master Planı; bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal ürün-
lerin kendine yer edinmesini, Ordu üreticilerinin yenilikçilik potan-
siyelinin ortaya çıkarılmasını ve bu potansiyel ile ilde daha yüksek 
katma değere sahip tarımsal ürünlerin üretilmesi ve tarıma dayalı 
sanayinin gelişmesi için ihtiyaç duyulan anahtar görevini üstlenerek 
Ordu İlinin 2023 yılına yönelik tarımsal vizyonunu oluşturacaktır. 

İlimiz tarımı için kılavuz niteliği taşıyan Ordu İli Tarım Master Pla-
nının hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar, üreticilerimize, kamu 
ve özel sektör girişimcilerine ve bölge kalkınmasına yön vermesini 
temenni ederim.” demiştir.
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- NEDEN AYAKLARA 
KAN GİTMEZ -

Bir öğretmen kan dolaşımı 
üzerine ders anlatıyordu. Ko-

nuyu daha iyi açıklamaya çalışarak 
şöyle dedi: 
-”Şimdi, sınıf, eğer başımın üzerinde 
durursam, bildiğiniz gibi, kan başı-
ma iner ve yüzüm kıpkırmızı olur”
“Evet” dedi sınıf.
-”O zaman, neden ben olağan pozis-
yonda ayakta dururken kan ayakla-
rıma gitmiyor?”
Küçük bir oğlan bağırdı: 
-”Çünkü ayaklarınız boş değil”.
BEN ÖYLE YAPIYORUM
Anadan doğma kör iki kafadar aynı 
tabaktan sarma yiyorlar. Birisi sar-
maları çift çift yeme diyor. Diğeri 
soruyor çift çift yediğimi nereden 
gördün deyince cevap verdi: 
“Ben öyle yapıyorum”

-DÜMENCİ TEMEL
Beden eğitimi dersinde öğretmen, 
öğrencilerine kürek çekme alıştır-
malarını yaptırıyordu. Bir ara öğret-
men, Küçük Temel’in olduğu yerde 
kıpırdamandan durduğunu gördü.
-”Sen neden kürek çekmiyorsun? 
“diye sordu.
Temel:
-“Bentümendeyum öğretmenum!”-
ÇİZME
Temel, Dursun’un evi önünde bağır-
maktadır:
-”Ula Tursun evde misun?”
Dursun:
-”Evde değülum da!”
Temel:
-”Ula Tursun kapida bir çift çizme 
var!”
Dursun:      
-”Olabilür benim uç çift çizmem 
var!”

MALZEMELER; 1 litre süt,  5 çorba kaşığı un, 8 çorba kaşığı toz 
şeker, 70 gram Tereyağı ya da margarin 5 çorba kaşığı ,Ayçiçeği 
yağı, 1 paket vanilya, ½   vişne suyu
Yapılışı
1. Tereyağı, ayçiçek yağı,  un bir tencereye koyulur..
2. Un  fazla sararmadan  4-5 dakika kadar karıştırarak kavrulur.
3. Tencereyi ocaktan indirip  süt  yavaş yavaş  eklenir..
4. Pürüzsüz olana dek karıştırılır…
5. Elde edilen karışım ikiye ayırılır.

6. Daha sonra her iki parçada  4 çorba kaşığı toz şeker koyarak  pişirilir.
7. Piştikten sonra ocaktan indirdiğiniz muhallebilerden  birinin içine  vişne suyu ilave edilip iyice karıştırılır.
8.Diğer tenceredeki muhallebide vanilya eklenip karıştırılır..
9. Kelepçeli  kek kalıbına  içine sreç film kaplanır..
10. Kalıbın orta kısmına ilk önce bir kepçe beyaz muhallebi dökülür..,
11. Sonra  1 kepçe vişneli muhallebi dökülür.
12. Bu işlemi tüm muhallebiler bitinceye kadar devam edilir..
13. Bu işlemler bittikten sonra  muhallebiler oda sıcaklığına gelene kadar bekletilir..
14. Sonra  buzdolabında  2-3 saat bekletilir..
15. Soğuduktan sonra dilimleyin..
16. İsteğe göre  çikolata sosuyla yada çileklerle süsleyerek servis yapabilirsiniz..

- KÖFTELİ PATLICAN KEBABI - 

 - SİHİRLİ KEMAN -

- HARELİ MUHALLEBİ -

KÖFTELİ 
PATLICAN 

KEBABI
*  *  *  *  *

HARELİ 
MUHALLEBİ
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BİTKİLER VE SAĞLIK: KUŞBURNUMALZEMELER
• 6 adet orta boy patlıcan
KÖFTE HARCI İÇİN
• 600 gr. yarım yağlı kıyma
• 1 adet orta boy soğan
• 2 yemek kaşığı galeta unu
• Tuz, karabiber, kırmızıbi-
ber

Köfteli Patlıcan Kebabı Tarifi
1. Patlıcanları isterseniz ocakta isterseniz fırında közleyin.
2. Közlenen patlıcanların kabuklarını soyun.
3. Soğanı ince ince kıyın.
4. Köfte malzemelerini bir kabın içerisinde iyice yoğurun.
5. Mutfak tezgahına streç film serin üzerine hazırladığınız köfte harcından alın ve streç film üzerine köfteyi 
yayın.
6. Üzerine közlenip ayıkladığınız patlıcanı yerleştirin ve patlıcanı streç filmli köfte sıkıca ile sarın.
7. Hazırladığınız patlıcanları fırın tepsisine dizin.
8. Üzerine biraz yağ gezdirin.
9. Köfteler pişene kadar fırında tutun.
10. Piştikten sonra isteğe göre üzerine domates sosu gezdirebilirsiniz.

•Kuşburnu Faydaları ve Yararları
Dokulardaki sertleşmelere ve kemik erimesine karşı tedavide, ki-
reçlenmelerde, siyatiklerde, romatizmada ve bulaşıcı hastalıkların 
tedavisinde, kemik kırılmalarında, raşitizmde ve vücudun bağ do-
kularını güçlendirmede etkilidir.
C vitamini eksikliğinin tedavisinde, ateş, genel yorgunluk gibi 
hastalıkların tedavisinde de destekçidir.
Gastrit spazmda, gastrit asit eksikliğinde ve ülserden kaynakla-
nan şişkinliğin önlenmesinde, bağırsak hastalıklarında ve ishalin 

önlenmesinde, genel enfeksiyonlar, kabızlık, safra kesesi, böbrek ve mesane rahatsızlıklarında, hemoroit teda-
visinde, sindirim sistemimizde bulunan bazı parazit yapıların atılımını kolaylaştırmada etkilidir. Kanser ve bazı 
rahim hastalıklarında, hamilelik dönemindeki kramplarda ve menopoz tedavisinde, kanı inceltme, kan devir 
daimini hızlandırmada ve toksinleri çözmede, çeşitli kanamalarda, kansızlıkta ve kanı temizlemede yardımcı-
dır. Tansiyonu düzenlemede, karaciğer iltihabını temizlemede, diyabette kan şekerini düzenlemede, safra kesesi 
taşlarının önlenmesinde, gut hastalığında, ürik asit metabolizma bozukluklarında etkilidir. Gözleri kuvvetlendir-
mede ve gece körlüğünü önlemede, grip, solunum yolları enfeksiyonunda ve öksürük tedavisinde, iştah açmada, 
kavrama yeteneği ve beyin fonksiyonlarını güçlendirmede, stresin azaltılmasında etkili olduğu bilinmektedir.

Çok eskiden, genç bir kadın, kocasını ve küçük yaştaki oğlunu terk ederek ortalıktan kaybolmuş, bir daha da 
ortalıkta görünmemişti. Kocası bir müddet sonra yeniden evlenmiş, çocuk da üvey anne eline düşmüştü. Vakti gelince 
çocuk okula başladı. Ama derslerinde hiç başarı göstermiyordu. Yaşıtları arasında en başarısızı o idi. Çocuk derslerini 
başaramadıkça baba ve üvey annesi tarafından aşağılanıyor, ara sıra da tartaklanıyordu. Çocuk böyle aşağılandıkça 
daha başarısız oluyor, başarısız oldukça da aşağılanıyordu. Bu durumda işin içinden çıkması mümkün değildi. Adı bir 
defa “aptal”a çıkmıştı.

Sonuçta beklenen oldu. Baba çocuğu okuldan aldı, bir ustanın yanına çırak olarak verdi. Fakat çocuk bu çı-
raklığında da bir varlık gösteremedi. Eli hiçbir ise yakışmıyordu. Sakarlığı, kırıp dökücülüğü çok göze batıyordu. Ailesi 
tarafından olduğu kadar çevresi tarafından da itilip kakılıyordu. 

İşte bu haldeki çocuğa; bir gün, yıllar önce kendisini ortada bırakıp kaçan annesinden bir mektup geldi bera-
berinde bir paketle. Anne, mektubunda; oğlunu çok özlediğini, hiçbir zaman aklından çıkarmadığını, kaderin kendisini 
öyle davranmaya ittiğini yazıyor ve bir çeşit özür diliyordu. Gönderdiği paketin içinden de bir keman çıkmıştı. Çocuk ge-
rek mektup gerekse keman için çok sevinmişti. Annesi tarafından unutulmamış olması onu son derece mutlu etmişti.

Bu başarısız çocuk, kısa zamanda kemanı çalmayı öğrendi. Hatta o kadar güzel keman çalmaya başladı ki 
herkes şaşırıp kaldı. Bu derece kabiliyetsiz, eli bir ise yakışmayan çocuk nasıl böylesine ustaca keman çalabilirdi? Başta, 
babası ve üvey annesi olmak üzere, hemen herkes gelen kemanın sihirli olduğuna inanmaya başladı. Başka türlüsü 
akıllarına sığmıyordu. Çocuk da giderek keman çalmada daha da ustalaşıyor, adeta kemanı konuşturuyordu. Hemen 
herkeste bu işin nasıl olduğunu, gizemini araştırıp öğrenme hevesi uyandı. 

Yakındaki bir kentte yaşayan bir bilgeye, çocuğun öyküsünü anlatıp, onun nasıl da bilinen yeteneksizliğine 
rağmen kusursuz keman çalabildiğini, kemanda bir sır olup olmadığını sordular. Yaşlı bilge şu açıklamada bulundu:

- Kemanda sandığınız gibi bir sır yoktur. Çocuk da sanıldığı gibi doğuştan kabiliyetsiz değildir. Ama başlan-
gıçta annesi tarafından unutulduğunu sanarak okulda ve iş yaşamında bir varlık gösterememiştir. Unutulmak çok kötü 
bir şeydir. Bütün kabiliyetleri körletir. Ama neden sonra çocuk annesi tarafından unutulmadığını, sevildiğini öğrenince 
içinde var olan kabiliyetler yeşermiştir. Sizin üzerine bunca yorumlar, yakıştırmalar yaptığınız olay bu kadar basittir.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın temel po-
litikalarından birisi de “Çiftlikten Çatala Gıda Güvenilirliği” 
yaklaşımıdır. Bu kapsamda her yıl gıda ya da gıda ile temas 
eden madde ve malzemeler sürekli olarak kontrol ve dene-
tim altında tutulmaktadır. Özellikle toplu tüketim alanları çok 
sayıda insanımızın sağlığını ilgilendirdiğinden ayrıca önem 
gösterilen yerlerdendir.

Altınordu ilçemiz Durugöl İlköğretim okulunda İlçe 
Müdürlüğümüz ekiplerinin yapmış olduğu denetime İl Mü-
dürümüz Kemal YILMAZ ve Ordu Kantin İşletmecileri Esnaf 
Derneği Başkanı Kadir ISIRKAN’da katılmıştır. 

OKUL KANTİNLERİNE SIKI DENETİM
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İL MÜDÜRÜMÜZ VE ZİRAAT 
FAKÜLTESİ DEKANIMIZ 

ÜRETİCİLERİ ZİYARET ETTİ

İl Müdürümüz Kemal YILMAZ ve Ordu Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Turan KARADENİZ tarafından ilimizde örnek 
üretim yapan işletmelere ziyaret düzenlenmiştir.

İlk olarak Fatsa İlçesi Salihli Köyünde yer alan İsa FALAY’a ait 
kesme çiçek serasına gerçekleştirilen ziyarette üreticiden serasıyla ve 
hedefleriyle ilgili bilgiler alındı. Üreticimiz 2013 yılında İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından da sağlanan destek ile ilk 
olarak lilium, kasımpatı, glayör yetiştiriciliği ile üretime başladığını, 
kış döneminde yağan yoğun ve aşırı kar yağışından seralarımın bü-
yük bir bölümünün zarar gördüğünü ve kendi imkanları ile bu serala-
rını yenilediğini belirterek 2014 yılında gül yetiştiriciliği yaptığını ve 
güllerinin gelişiminin gayet iyi olduğunu ifade etti. Daha sonra üre-
ticinin seraları gezildi ve üreticinin talep ve sorunları dinlenerek sek-
törün geliştirilmesine yönelik karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Daha sonra buradan Ünye İlçesine geçilerek demonstratif 
mahiyette topraksız ortamda kesme çiçek yetiştiriciliği yapan Sırrı 
ÖZTÜRK’ün üretim alanı gezildi. Karşılıklı görüş alış verişinin ardın-
dan İlçede kivi ve bodur meyve yetiştiriciliği yapan Mehmet OCAK’ın 
arazisine geçildi. Üretici bahçesinde bazı sorunlar yaşadığını dile ge-
tirmesi üzerine arazide yapılan incelemelerde bahçede yoğun mik-
tarda mayıs böceği olduğu görüldü ve bu zararlıyla nasıl mücadele 
etmesi gerektiği anlatıldı. Yapılan bu incelemelerin ardından kısa bir 
açıklama yapan İl Müdürümüz Kemal YILMAZ, “Bizler İl Müdürlüğü 
ve Ziraat Fakültesi olarak her zaman üreticimizin yanında olduk ve 
olmaya da devam edeceğiz. Burada iki kurumu en üst düzeyde tem-
sil eden kişiler olarak kurumlarımızın üreticilerimizle her zaman iç 
içe olmasını sağlayacağız. Sadece sorunlarını çözmekle değil daha 
kaliteli, daha verimli ve daha karlı nasıl üretim yapabilecekleri konu-
sunda onlara yol göstereceğiz. Üreticilerimizin, İl Müdürlüğü ve Üni-
versitenin işbirliği içerisinde yapılan bu ziyaretlerden oldukça mem-
nun olduklarını görmekteyiz.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

ORDU YUMURTA 
ÜRETİMİNDE ATAĞA KALKTI

ORDU TARIMI 
DEĞERLENDİRİLDİ

Araştırma, yayım ve çiftçi bağlarının güçlendirilmesi ile Ordu 
tarımında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konulu 2014 yılının 
ikinci İl Grup Toplantısı İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçek-
leştirilmiştir.

Gerçekleşen toplantıya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü-
müz Kemal YILMAZ, İl Müdür Yardımcıları, Ordu Ticaret Borsası Başkanı 
Ziver KAHRAMAN, Trabzon Su Ürünleri araştırma Enstitüsü Müdürlü-
ğünden Ziraat Mühendisi ( Bölge Koordinatörü)Ali ÇANKAYA , Şube 
Müdürleri ve İlçe Müdürleri katılmıştır.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürümüz Kemal 
YILMAZ; Ordu tarımının 2014 yılı ilk 10 ayını değerlendirerek şunları 
söylemiştir: “İlimizde en önemli tarımsal ürünümüz fındıktır. Fındıkta 
verim ve kaliteyi artırmak ilk amacımızdır. Bunun için gerekli olan tüm 
çalışmaları yapmaktayız. Fındığın yanında arıcılık, küçükbaş hayvan-
cılık, kivi, su ürünleri, patates gibi ülke sıralamasında ilk sıralarda yer 
aldığımız belli başlı ürünlerimiz var. Bu ürünlerle ilgilide çalışmalar 
yürütmekteyiz. Özellikle 2014 yılında Bakanlığımızın uygulamaya 
koyduğu yeni çalışmalar nedeniyle il ve ilçe müdürlüklerimizin iş yo-
ğunluğu çok artmıştır. Ancak tüm bu yoğunluğa rağmen TÜKAS, ÇKS 
gibi işlemlerimizi süresi içerisinde tamamlamak için gayret ediyoruz. 
Tüm bu çalışmalar uyum içerisinde çalışan bir ekip işidir. Bu bağlamda 
tüm Şube ve İlçe Müdürlüklerimize ve personelime teşekkür ederim.” 
demiştir.

İl Müdürümüzün konuşmasının ardından Şube ve İlçe Müdür-
lerimiz yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmalar ile karşılaşılan 
sorunlar hakkında sunumlarda bulunmuşlardır.

Yapılan sunumların ardından karşılıklı görüş alışverişleri yapıl-
mış, Bölge Grup Toplantısına iletilmesi gerekli görülen hususlar tespit 
edildikten sonra toplantı sona ermiştir.

SİZİN ORALARIN NESİ MEŞHUR
“Sizin Oraların Nesi Meşhur” ana teması ile bu yıl 5. düzen-

lenen Yöresel Ürünler Fuarı 22 – 26 Ekim 2014 tarihleri arasında 
Antalya ilinde gerçekleştirildi.

Yöresel Ürünler Fuarında ülkemizin dört bir yanından gelen 
ürünler sergilenmiştir. Düzenlenen fuarda ilimizi temsilen İkizce 
Kaymakamlığının koordinatörlüğünde İkizce İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğümüz ile İkizce Ziraat Odası ortak bir stand 
açmıştır. Açılan stand da yöresel ürünlerimiz olan fındık, bal, kivi, 
mısır unu, yarma, çorbalık mısır gibi tarımsal ürünlerimizin yanında 
el sanatları ürünlerimizden yemeni, çember ve hey sepet  ürünleri 
tanıtılarak ziyaretçilerin beğenilerine sunulmuştur.

Sergilenen ürünlerin doğallığı ile dikkat çeken standımız  
Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ, TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞ-
LU başta olmak üzere çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. 
Gelen ziyaretçilerimize yöremizin başlıca geçim kaynağı olan fındık 
ikram edilmiştir.
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ÜRETİCİ FINDIĞA BAĞLI KALMAYACAK

Ordu’da ürün çeşitliliğinin artırılması ve üreticilerin fındı-
ğın dışında ek gelir getirici yeni tarımsal faaliyetlere yönelik yürü-
tülen çalışmalar kapsamında Vali İrfan BALKANLIOĞLU ile İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Kemal YILMAZ  Altınordu İlçesi 
Kayabaşı Mahallesinde çilek yetiştirerek örnek teşkil eden üretici 
Selçuk ŞAHİN ve ortaklarını ziyaret etmiştir.

Vali İrfan BALKANLIOĞLU, çilek üretim alanlarını gezerek, 
çilek üreticisi Selçuk ŞAHİN’den bilgi almıştır. Selçuk ŞAHİN; 2013 
yılında 10 dekarı örtü altı olmak üzere 40 dekarlık alanda kurulu 
olan çilek bahçesinde 15 kişiye istihdam sağlayarak bu işe başladı-
ğını, bugün ise 60 dekarlık alanda çilek üretimi gerçekleştirerek 30 
işçiye sürekli olmasada iş imkanı sağladığını belirtmiştir.

DOKAP Başkanlığı, Ordu Üniversitesi, İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğümüz ve Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı işbirliği 
ile yürütülen “Doğu Karadeniz Bölgesinde Serbest Sistem Yumurta 
Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Kökenli Köyün-
de 2 adet model kümesimizin açılışı yapılmıştır.

Açılışa Ordu Valisi İrfan BALKANLIOĞLU, DOKAP Başkanı 
Ekrem Yüce, Altınordu Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ, Ordu Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri YILMAZ, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürümüz Kemal YILMAZ, Tavukçuluk Araştırma Ens-
titüsü Müdürü Serdar KAMANLI, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur 
CÖRÜT ve çok sayıda davetli katılmıştır.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur CÖRÜT’ün konuşması 
ile başlayan törende İl Müdürümüz Kemal YILMAZ proje hakkında 
bilgiler vererek konuşmasına şöyle devam etmiştir; Fındık yetişti-
riciliğinde yaşanan doğal afetlere bağlı olarak bazı yıllar ürün alı-
namaması tek ürüne bağlı yetiştiriciliğin en önemli dezavantajı ile 
üreticilerimizi karşı karşıya bırakmakta ve bu durum üreticilerimizde 
ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Fındık yetiştiriciliğinde karşılaşılan 
bu sorunları en aza indirmek amacıyla bir yandan fındıkta verim ve 
kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yapılırken bir yandan da üretici 
gelirlerini artırmak hem de güvence altına almak amacıyla ilave ge-
lir getirici ürünlerin geliştirilmesine ve üreticilere benimsetilmesine 
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.


