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Kemal YILMAZ
İl Müdürü

Bu sayımızda yoğun bir çalışma temposuyla geçen 

bir yılın ardından yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili bir 

değerlendirme yapmak istedim. 2014 yılı çalışanlarımız için 

iş yoğunluğunun oldukça fazla olduğu üreticilerimiz için 

ise tabi afetlerden dolayı ciddi ürün kayıplarının yaşandığı 

sıkıntılı bir yıl olarak geride kalmıştır. Özellikle 29-30 Mart 

2014 tarihleri arasında bölgede yaşanılan zirai don olayı 

nedeniyle ilimizin ana geçim kaynağını oluşturan ve ülke-

miz üretiminin tek başına %25’ini gerçekleştirdiğimiz fındık 

ürününde rekoltede yaklaşık 2/3 oranında düşüş meydana 

gelmiştir.  Devamı 6’da

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:
“ Tarımda AB’den 10 Kat Daha Fazla Büyüdük” 

İL MÜDÜRÜMÜZÜN KALEMİNDEN

Devamı 8’de

Devamı 8’de

Devamı 8’de

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker,  “Avrupa’nın 
10 yıllık tarım sektörü büyümesi ortalama yıllık 0.24’dür. Yani yüz-
de 1 bile değil. Biz Avrupa Birliği’nin (AB) yıllık sağladığı tarım sek-
törü büyümesinin 10 katı daha fazla büyüme kaydettik” dedi.

Türkiye’nin son 10 yılda önemli ekonomik başarılar elde 
ettiğini belirten Bakan Eker, 230 milyar dolardan 822 milyar dolar 
bir gayri safi yurt içi hasılaya ulaştık. Bu çok önemli. Tek başına mil-
li gelirimiz 3 bin 492 dolardan 10 bin 800 dolara çıktı. Türkiye’nin 
ihracat artışında da çok büyük başarı elde ettiğini bildiren Bakan 
Eker, ihracatın 2013 yılında 152 milyar dolara çıkarıldığını, 2023 yılı 
ihracat hedefinin ise 500 milyar dolar olduğunu anımsattı.  

Devamı 8’de

Devamı 8’de

 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, 
Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar’ın yürür-
lüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 4/12/2014 
tarihli ve 15274 sayılı yazısı üzerine, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Ka-
nununun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 
19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde 
kararlaştırılmıştır.

DEVLET DESTEKLİ TARIM 
SİGORTANIZI YAPTIRMAYI 

UNUTMAYINIZ!!!

“OKUL SÜTÜ 4 YAŞINDA”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve 2012 yılında başlatılan 
“Okul Sütü Programı” kapsamında, 2014- 2015 eğitim-öğretim yılı-
nın ikinci döneminde bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı 
ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, 
haftada 3 gün süreyle 200 mİ ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü 
dağıtılmaya başlanmıştır.

Bu amaçla Altınordu İlçesi Güzelordu İlkokulu’ndaki öğren-
cilerimize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal YILMAZ ve İl 
Milli Eğitim Müdürü Nevzat TÜRKKAN’ ın katılımlarıyla süt dağıtım 
etkinliği yapılmıştır.

“KİVİDE KALİTE İÇİN BİTKİ BESLEME”  
KONFERANSINA İLGİ BÜYÜKTÜ

Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce  
“Kivide Kalite İçin Bitki Besleme Yöntemleri” konulu konferans düzen-
lenmiştir. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa Altınordu 
Kaymakamı Şenol ESMER, Altınordu Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ , 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal YILMAZ, Altınordu İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gürsel GÜNAY,  personellerimiz ve çok sa-
yıda üreticimiz katılmıştır.

Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gürsel 
GÜNAY’ın açılış konuşması ile başlayan konferansta söz alan İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal YILMAZ; “Kivi son yıllarda üreti-
mi giderek artan meyve türlerinden biridir. Ülkemizde yaklaşık 30 yıl 
önce Yalova’da denemeye alınan kivi ile ilgili yapılan çalışmalar sonucu 
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yetiştiriciliğinin yapılabileceği tespit 
edilmiştir. İlimizde ise ilk defa 1994 yılında yetiştirilmeye başlanmıştır. 
İlk yıllarında 8-10 kiviyi diktirmek için üreticilerimiz güçlükle ikna edil-
miştir. Aradan geçen 20 yıllık süre içerisinde yapılan eğitim ve yayım 
çalışmaları ile beton direk, tel ve kivi fidanı desteklemeleri sonucunda 
çok şükür bugün 40-50 dekarlık ekonomik işletmeler de oluşturulmuş-
tur. İlimizde bugün itibariyle özellikle sahil ve orta kesimde fındığın 
yanında üreticilerimize ilave gelir getirici olan kiviyi 2000’i aşkın üre-
ticimiz yetiştirmektedir. Yaklaşık 3.000 dekar alanda 6 -7 bin ton olan 
üretimimiz 2014 yılında 29-30 Mart tarihlerinde yaşanan don afeti ne-
deniyle  1.825 ton olarak gerçekleşmiştir.

Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ordu 
Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle ‘Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır’ 
sloganı ile İl Müdürlüğümüz konferans salonunda kan bağış programı 
düzenlenmiştir. Programa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal 
Yılmaz, Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gürsel GÜNAY, 
Şube Müdürleri ve personellerimiz katılmıştır

Programda bir sunum yapan Ordu Kızılay Kan Bağış Merkezin-
de görevli Kan Bağış Uzmanı Bünyamin UZUNLAR “Ülkemizde lösemi, 
talesemi ve onkoloji hastaları düzenli olarak kana ihtiyaç duymakta-
dırlar. Bizde Kızılay olarak ihtiyaç duyulan bu kanı karşılayabilmek adı-
na, okullar, camiler, fabrikalar gibi insanların kalabalık olduğu yerlerde 
kan bağış kampanyalarını gerçekleştirmekteyiz. Yukarıda saydığımız 
hastalıklar dışında acil durumlar (kazalar, ameliyatlar, organ nakilleri 
vb. gibi) içinde kana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hastalıklara hiç birimi-
zin yakalanmayacağı garantisini veremeyiz. Yakınlarımızın veya başka 
kişilerin başına bir şey gelebilir düşüncesi ile düzenli olarak kan bağışı 
yapmalıyız. Ülkemizde kana olan ihtiyaç gün be gün artmaktadır. Kan 
verme bilincini ve kan bağışlayan kişi sayısını arttırmamız gerekmek-
tedir. Kan bağışı dört aşamadan oluşmaktadır.

“KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR”
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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. 

MART - NİSAN

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

FINDIK: Fındık bahçelerine verilecek olan azotlu gübrenin yarısı Mart ayı başlarında çapa ile 5-10 
cm toprak derinliğine karıştırılarak verilir. Ocak altları kuru otlu ise gübre verilecek alan önce çapa ile 
otlarından temizlenmelidir. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren de fındık kozalak akarı mücade-
lesine başlanır. Yine, fındık virgül kabuklu biti mücadelesi de bu mevsimde yapılmalıdır. 

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

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

SIĞIRCILIK: Sığırlarda şap, tabak ve şarbon hastalıkları ile mücadele  amacıyla aşılamalar gerçekleş-
tirilir. Kıl kurduna karşı parazit hapı verilir. Ahırların dezenfeksiyonuna dikkat edilir. Yem rasyonlarına 
vitamin ve mineral yönünden takviye yapılır. Yem değişiklikleri hayvanlarda bağırsak bozukluklarına 
neden olduğundan hayvanlar meraya tedricen çıkarılmalıdır.

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

Gazetemizin bu sayısında ilimiz hay-
vancılığında önemli bir yere sahip koyun-
culuk üzerine Yemişli köyünden Temel PA-
ZARÖZYURT ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ordu’da Tarım: Temel Bey öncelikle 
biz ve okurlarımız sizi tanımak isteriz. 

Temel PAZARÖZYURT: 1960 yılında 
Yemişli köyünde doğdum. Çocukluğum-
dan beri koyunların içindeyim, hem fındık 
yetiştiriciliği hem de koyun yetiştiriciliği 
yapıyorum.

Ordu’da Tarım:Temel Bey öncelikle 
neden koyun yetiştiriciliği?

Temel PAZARÖZYURT: Biraz önce söy-
lediğim gibi çocukluğumdan beri koyunların içindeyim.  Babam, dedem hatta dedemin babası 
bile koyun yetiştiriciliği yapıyormuş. Yani koyun yetiştiriciliği sadece benimle veya ba-
bamla başlayan bir durum değil. Atadan gelen bir gelenek.  Bizde bu geleneği 
elimizden geldiği kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Bu işi sevmezsen yapamaz-
sın. Sizin de bildiğiniz gibi çok zahmetli bir iş. Ancak ben çok seviyorum ve 
sevdiğimden dolayı koyun yetiştiriciliği yapıyorum. 

Ordu’da Tarım:Kaç tane koyununuz var?
Temel PAZARÖZYURT::Sayımız sürekli değişmekle birlikte şuanda 

200 tane koyunum var.
Ordu’da Tarım:Koyun haricinde başka hayvan yetiştiriciliği yapıyor mu-

sunuz?
Temel PAZARÖZYURT: Sadece koyun yetiştiriciliği yapıyorum. Başka hayvan 

yetiştiriciliği yapmıyorum. Birde fındık bahçelerim var.
Ordu’da Tarım:Sizce koyun yetiştiriciliğinde en önemli hususlar nelerdir?
Temel PAZARÖZYURT:: En önemli husus bana göre koyunların hastalığını önlemeyebilmek ve hastalık gelebi-

leceğini daha önceden sezebilmektir. Daha sonra ise besleme ve ağılda koyunların rahat yaşayabilmelerini sağlamak 
çok önemlidir.

Ordu’da Tarım: Koyunlarınızda görülen hastalıklar nelerdir ve koyunlarınızı bu hastalıklardan koruyabilmek için 
neler yapıyorsunuz?

Temel PAZARÖZYURT::En yaygın görülen hastalıklar şap ve brucella. Koyunlarımızı hastalıklardan koruyabil-
mek için gerekli tüm aşıları yaptırıyoruz. Bu konuda en çok önem verdiğimiz olay koyunlarımızı zamanında aşıla-
tabilmektir. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden sağlık personelleri de gelip koyunlarımızı zamanında 
aşılıyorlar.

Ordu’da Tarım: Beslemede ne kullanıyorsunuz?
Temel PAZARÖZYURT: Koyunlarımızı beslemede saman, mısır ve sanayi yemi olarak adlandırdığımız hazır ko-

yun yemi kullanıyoruz. Yazın hayvanlarımızı meralara çıkarıyoruz.

Ordu’da Tarım: Ağıllarınız koyunlarınız için yeterli mi?
Temel PAZARÖZYURT::Mevcut ağıllarımız koyunlarımız ve kuzularımız için yeterlidir. Ağıl açısından hiçbir sı-

kıntımız yok.
Ordu’da Tarım:Hayvanlarınızı nerelere satıyorsunuz?
Temel PAZARÖZYURT: Hayvanlarımızı yaylalardaki kasaplara veya tanıdıklarımıza satıyoruz. Kurbanlık satışı 

veya mezbahanelere satış yapmıyoruz.
Ordu’da Tarım: Koyunlarınızın eti haricinde süt ve yapağılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Temel PAZARÖZYURT: Sütü sadece kuzuların beslenmesinde kullanıyoruz, sağım yapmıyoruz. Yapağılarını ise 

hiçbir şekilde değerlendiremiyoruz. Eskiden koyun yünü değerliydi. Şimdi teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık pek 
kullanılmıyor.

Ordu’da Tarım:Koyun fiyatlarınızdan memnun musunuz?
Temel PAZARÖZYURT:Koyun fiyatlarından şuan memnun değiliz. Bundan 2 – 3 yıl öncesine göre koyun fiyat-

ları yarı yarıya  düşmüş durumda. Sizin de gördüğünüz gibi koyunculuk çok zevkli olmakla beraber çok da zahmetli 
bir iş. Zahmetine göre fiyatları az buluyorum. Ayrıca bazen koyunlarımızı ve kuzularımızı sattığımız kişilerden para-

larımızı alamadığımız durumlar da olmaktadır. Bu durum da koyuncularımızı sıkıntıya sokan başka bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ordu’da Tarım: Bakanlığımızın uygulamış olduğu Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi 
uyguluyorsunuz. Projenin size katkısı ne oldu?

Temel PAZARÖZYURT:: Evet bu projeyi uyguluyorum. Sizin de bildiğiniz gibi 5 yıl önce 
başlayan bu proje kapsamında sürüler elit sürü ve taban sürü olmak üzere iki kısımda de-
ğerlendiriliyor. Benim sürüm taban sürü şeklinde değerlendirilmeye alındı. Projenin kat-
kısı ise doğum yapan anaç koyun başına 35 tl, kuzu başına ise 20 tl  destek verilmektedir.

Ordu’da Tarım: Koyun yetiştiriciliği yapmak isteyen veya yapmaya devam eden 
gençlerimize önerileriniz nelerdir?
Temel PAZARÖZYURT:T: Şu anda ülkemizde kırsaldan şehirlere göç çok fazla olmakta ve 

köylerde genç nüfus sürekli azalmaktadır. Bu da hayvan yetiştiriciliğini olumsuz etkilemektedir. 
Gençlerimiz koyun yetişti-

riciliğini zahmetli olmasından dolayı 
tercih etmiyorlar. Ayrıca koyun ye-
tiştiriciliği yapanların karşılaştığı en 
büyük sorunlardan birisi çoban bulma 
sıkıntısıdır. Gençlerimiz bu işi çok sev-
miyor. Ancak bu işin en önemli unsuru 
bu işi sevmektir sevmezseniz bu işi 
yapamazsınız. Gençlere önerim; bu 
işe sahip çıksınlar ve sevsinler.  

Ordu’da Tarım:Temel Bey bu gü-
zel söyleşi için size teşekkür ediyor, bol 
kazançlı günler diliyoruz.

ALTINORDU İLÇEMİZ “YEMİŞLİ MAHALLESİNDEN TEMEL PAZARÖZYURT” İLE 
KOYUNCULUK ÜZERİNE KONUŞTUK 
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İLÇEMİZİN KİMLİK KARTI

MAHALLE SAYISI:                53
TOPLAM NÜFUS:                31.702
YÜZÖLÇÜMÜ (km2):               237
İL MERKEZİNE UZAKLIK:    12 km
ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ:
Fındık:   193.300 da alanda, 13.667 ton
Kivi:  520 dekar alanda, 388 ton
Ceviz:   173 da alanda, 36.75 ton
Örtüaltı Üretim:  İlçede 96 adet sera olup toplam 
üretim alanı 14,012  m2

Bal:   1,664,040 kg bal, 21.000 kg balmumu
HAYVAN VARLIĞI:  4.575 sığır, 5.000 koyun, 165 tek 
tırnaklı, 17.300 kanatlı, 60.350 arılı kovan

Turunçgiller çalı şeklinde büyüyen ağaç veya 
ağaççıklar olup her dem yeşil bitkilerdir  Kökleri 
toprağın 90-120 cm’lik kısmında yer alır. Asit ka-
rakterli toprakları seven turuçgillerde bahçe tesi-
sinden önce mutlaka toprak analizi yaptırılmalıdır. 
Turunçgillerde en uygun aşılama yöntemi göz 
aşılarıdır ve aşı gözü alınırken yuvarlak dallardan 
almaya dikkat edilmelidir. 

Bölgemizde turunçgil yetiştirilmesinin en 
önemli sebebi iklim iken yetiştiriciliği sınırlandıran 
en önemli faktörde yine iklimdir. Turunçgillerde 
minimum gelişme sıcaklığı 12,8 °C’ dir. Hava oran-
sal neminin %60- %70 civarında olmasını tercih 
ederler. Asitli toprakları seven turunçgiller uygun 
koşullarda 70-80 yıl yaşayabilmektedir. 

Ülkemizde turunçgil üretiminin büyük bir kıs-
mı (% 86-87’ si) Akdeniz bölgesinde yapılırken 
Ege ve Karadeniz bölgeleri yetiştiricilik yapılan 
diğer bölgelerdir.Karadeniz Bölgesinde yetiştirici-
lik doğuda Rusya sınırından başlayarak Trabzon’a 
kadar ve hatta Ünye’ye kadar yer yer küçük alan 
halinde devam etmektedir. İlimizde yetiştiricilik 
ekseriyetle sahil kesiminde yapılırken ilçeler ba-
zında en çok üretim alanı Perşembe, Atınordu, 
Fatsa, Gülyalı ve Ünye ilçelerindedir. Üretim kapalı 
bahçelerden çok dağınık ağaçlarda yapıldığından 
genelde iç tüketimde değerlendirilmektedir. Üre-
tim kapalı alanlarda yapılmadığından ürün rekol-
tesi düşüktür ve bu şekilde üretilen ürün ya aile içi 
tüketimde kullanılmakta ya da  yerel pazarlarda 
satılmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki 
turunçgillerde optimum su ihtiyacı toprak yapısı 
ve ekolojik şartlara göre değişmekle birlikte yıllık 
ortalama 850-900 mm dolaylarındadır. İlimizin 
son on yıllık yağış grafiği incelendiğinde ise yıllık 
ortalama yağış miktarı 1100mm dolaylarındadır. 
Yıllar içerisinde yapılan çalışmalarda üreticilerimi-
zin karsılaştıkları en önemli  eksikliğin, budama ile 
hastalık ve zararlılarla mücadelede olduğu tespit 
edilmiştir.

Budama, Hastalık Ve 
Zararlılarla Mücadele
Turunçgillerde budama makas veya budama 

testeresi vb. ile yapılmalı ve dalları kırmaktan ke-
sinlikle kaçınılmalıdır. Çünkü her dem yeşil olan 
bitkinin bünyesinde her dönem su akışı olmakta-
dır. Buda dalların kırılma noktalarında yaralara ve 
hatta kurumalara yol açmaktadır. Turunçgillerde 3 
çeşit budama vardır:

• Şekil budaması
• Verim budaması
• Gençleştirme budaması
Şekil budaması genç fidan ve ağaçlarda yapı-

lan budamadır. Amaç sağlam yapılı, dengeli ve ye-
nilenen bir taç oluşturmaktır. Şekil budamasında 
60 cm.den birinci taç alınır. Sonra aynı noktadan 
çıkmayan, oldukça eşit dağılımlı, en iyi gelişen 3 
dal seçilerek 25 cm.den kesilir. Böylece ikinci taca 
yönlendirilmiş olur. Bunlardan çıkan sürgünlerde 
25 cm olunca kesilir. Kesim, kesim yeri yuvarlak-
laşınca yapılır. 

Verim budamasında ise verim çağına gelmiş 
ağaçlarda kesinlikle şekil verme amacıyla budama 
yapılmaz. Limonların özel durumlarından ötürü li-

mon haricinde kalan turunçgillerde verimlilik bu-
daması yapılırken sadece kuruyan, hastalıklı, obur 
nitelikli ve birbirine rakip olan dallar kesilip atılır. 
Bu işlemleri ne kadar erken yaparsak yaralar daha 
çabuk kapanacağından ağaç o kadar iyi büyür. 
Bütünüyle budama bir temizlik işlemidir. Yukarıda 
bahsedilen dallar haricindeki dalları verim buda-
ması altında kesmek ağaca zarar vermekle kalma-
yıp ağacın verimliliğinin ön şartı olan dengenin de 
bozulmasına yol açar.

Gençleştirme budamasında ise; turunçgiller 
belli bir yaştan sonra yeterli yeni sürgün veremez 
hale gelir ve verim düşer. Gençleştirme budaması 
ile yaşlılıkla birlikte verimliliğin aleyhine gelişen 
durumu düzeltmeye çalışırız. Turunçgiller büyük, 
kalın kesimlere elverişli değildir. Hatta bazı türler-
de çok kalın kesimlere tepki olarak ölüm görülür. 
Bu yüzden gençleştirme budaması yapılırken dik-
kat edilecek ilk husus kalın dal kesmemektir. 4-5 
santimetre çapından daha kalın dal kesilmez. Pra-
tik olarak baş ve işaret parmağı birleştirildiğinde 
oluşan daireden daha kalın olan dalların kesilme-
mesi gerekir. 

Budama zamanları limon hariç diğer bütün 
turunçgiller için kış aylarıdır. Verimlilik budaması 
(hastalıklı, kuru ve obur dalların kesimi) kış ayla-
rında büyüme durunca, temizlik şeklinde yapılır. 
Limonlarda ise uç alma budamasının zamanı çok 
dikkatli seçilmelidir. Limon üretimini tehdit eden 
Uçkurutan Hastalığı ağaçta oluşan yaralardan bu-
laşır. Bu sebeple Uçkurutan Hastalığının bulaşma 
riskinin en düşük olduğu zamanda uç alma buda-
ması yapılmalıdır. Uçkurutan Hastalığının etmeni, 
hava sıcaklığının 30 derece ve üzerinde seyrettiği 
dönemde etkili değildir. 30 derece ve üzeri sıcak-
lık dendiğinden üreticilerimiz tarafından limonda 
budamanın Temmuz-Ağustos aylarında yapılması 
gerektiği düşünülmektedir. Oysaki bu dönemde 
yapılan budamadan sonra ağaç üzerinde yeni filiz-
ler oluşmaktadır ve bu filizler soğuklara karşı has-
sas olduğundan kış aylarında zarar görmektedir.

Bu yüzden limonda budama zamanı Ekim ayı 
ortası ile kasım ayı başlarıdır. 

Üreticilerimizin yetiştiricilikte karşılaştığı bir 
diğer sorun ise hastalık ve zararlılarla mücade-
ledir. Turunçgillerde bölgemizde son yıllarda pas 
böcüsü(uyuz), yaprak bitleri, torbalı koşnil, yıldız 
koşnil ve virgül kabuklu biti gibi hastalık ve zarar-
lılar sıklıkla görülmektedir. Üreticilerimizin hasta-
lık ve zararlılar ile mücadelede ilk başvurdukları 
yöntem kimyasal mücadeledir. Oysaki unutulma-
malıdır ki çoğu zaman kimyasal ilaçlar sadece o 
hastalık ve zararlıya karşı değil bu zararlının pre-
datörüne karşı da ölümcül bir etki yapmakta ve 
buda ekolojik dengeyi bozmaktadır. Hastalık ve 
zararlılarla mücadelelerde kültürel ve mekanik 
mücadele ilk tercih edilmesi gereken mücadele ol-
malı bu yöntemler etki etmediğinde İl ve İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurularak 
kimyasal mücadele hakkında bilgi alınmalıdır.                                                                       

TURUNÇGİL YETİŞTİRİCİLİĞİ
Erkal HAVSUT

Ziraat Teknikeri

Koyun-Keçi Vebası (PPR = Peste des petits ruminants), koyun 
ve keçilerin  yüksek ateş, göz-burun akıntıları, nekrotik-erosiv 
stomatitis, diyare ve pnömoni ile karakterize bulaşıcı ve genellikle 
akut seyirli viral bir hastalığıdır.

Etiyoloji
Hastalık etkeni bir virüs olup, serolojik olarak tek tiptir ve 

aynı grup içinde yer alan sığır vebası virüsü ile antijenik yakınlık 
gösterir. PPRV fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı oldukça duyar-
lıdır. 60°C’ de bir saatte, pH 4-10 dışındaki değerlerde de kolayca 
inaktive olur. Ancak, pH değerleri 7,2-8,0 arasındaki durumlarda 
daha stabildir. Bilinen dezenfektanlara karşı oldukça duyarlı olan 
PPRV için yağ eriticiler (alkol, eter, fenol) ve %2 sodium hidroksit 
de (24 saat litre/m2) dezenfektan olarak kullanılabilir. Ultraviole 
ışınları ve güneş ışığında dayanıksız olan bu etken, soğuk şart-
larda (-20°C’ de veya daha düşük ısılarda) uzun süre canlılığını 
muhafaza eder.

Epidemiyoloji
3-18 aylık yaştaki genç hayvanlar erginlere göre daha şiddetli 

olarak etkilenirler. Salgınlar, en sık yağışlı ya da soğuk kuru mev-
simlerde görülür.

Bulaşma, sindirim ve solunum yoluyladır. Hasta ve duyarlı 
hayvanlar arasında direkt olarak oluşur. Hastalık, genellikle in-
kübasyon dönemindeki henüz klinik semptom göstermeyen hay-
vanların sürüye sokulması ile başlar. Virus, enfekte hayvanların 
tüm sekresyon ve ekskresyonlarıyla çevreye yayılır.

Bulaşma
PPRV’nun doğal bulaşmasında en önemli giriş yolu ağız ve 

burun mukozadır. PPRV lenforetiküler dokulara, sindirim sistemi 
ve solunum sistemi mukoz membran epitel hücrelerine büyük ilgi 
gösterir. Enfekte akciğer dokusu koyun ve keçilerde yüksek oranda 
virus ihtiva eder.

Klinik Bulgular
Klinik olarak koyun keçi vebası, sığır vebasına çok benzer. 4-6 

gün süren bir kuluçka periyodundan sonra vücut ısısında artış gö-
rülür ve bunu çok şiddetli olabilen göz ve burun akıntıları izler. 
Başlangıçta seröz daha sonra mukopurulent bir özellik kazanan 
bu akıntılar, göz kapaklarının birbirine yapışmasına ve burun de-
liklerinde kabuklar oluşturarak hayvanın güç soluk almasına ne-
den olur. Kural olarak ateşin başlangıcından 2-3 gün sonra ağızda, 
aşırı salivasyon ile eşlik edilen nekrotik-erosiv mukozal lezyonlar 
görülür. Bunu sulu ve sıklıkla kanlı olabilen bir ishal izler ve beden 
ısısı düşer. Pnömoni, öksürük ve abdominal solunum görülebilir. 
Öldürücü olaylarda, hayvanlar ateşin başlangıcından sonraki 6-10 
gün içinde dehidrasyon ya da sık görülen bir komplikasyon olarak 
bronkopnömoni sonucu ölürler.           

Şiddetli salgınlarda bulaşma ve ölüm oranları, %100’e ulaşa-
bilir. Hafif salgınlarda ölüm oranı %50’yi aşmaz. Hastalığın şidde-
ti ve ölüm oranı, aşağıdaki parametrelere bağlı olarak farklılıklar 
gösterir;

· Sürüdeki hayvanların bağışıklık durumu. İlk enfeksiyon ha-
linde, semptomlar çok daha şiddetli ve ölüm oranı yüksektir (% 
80-90).

· Yaş. 3 aylık ve üzerindeki genç hayvanlar daha duyarlıdır. 
Çünkü bu yaşlarda, kolostrumdaki antikorlarla kazanılan pasif 
bağışıklıkla korunma kesilir.

·  Tür. Keçilerin özellikle ormanlık bölgelerde yetiştirilen çeşit-
lerinin koyunlardan daha duyarlı olduğuna inanılır.

Klinik hastalık, Perakut, Akut ve Subakut veya Subklinik ol-
mak üzere 3 temel formda görülür.

Perakut form  
Genellikle keçilerde veya genç hayvanlarda görülür. Kuluçka 

süresi 2 güne kadar düşer. Hastalık ani yüksek ateş, depresyon, 
iştahsızlık ve solunum güçlüğü ile başlar.

Bazı olaylarda mukoz membranlarda konjesyon ve hemoraji-
ler  görülerek kısa sürede ölümle sonuçlanır.

KOYUN - KEÇİ
 VEBASI (PPR) 

HASTALIĞI

  Hüsamettin ALTAY
Veteriner Hekim

Bulaşma %100 iken ölüm %90 civarındadır.
Akut form
Kuluçka süresi 4-6 gündür. Bazı olaylarda 3-10 

gün arasında farklılık gösterir.Yüksek beden ısısını 
(41-42 0C), iştahsızlık, genel düşkünlük, burun ucu-
nun kuruması ve konjuktivaların konjesyonu takip 
eder. Başlangıçta seröz karakterde olan göz ve bu-

run akıntısı hastalık ilerledikçe mukoprulent bir hal alır. Yüksek 
ateşin görülmesinden 2-3 gün sonra diş etlerinden başlamak 
üzere dudak mukozalarında, dilde, yumuşak ve sert damakta, 
papillalarda ve burun mukozasında eroziv lezyonlar şekillenir.

Hastalık ilerledikçe eroziv karakterdeki ağız lezyonları ül-
seratif bir hal alır ve ağızda pis bir koku hissedilir. Öksürük çok 
sık rastlanan bir diğer klinik semptomdur. Bu dönemde mu-
koprulent bir hal alan burun akıntısı solunumu güçleştirir. İs-
halin başlaması ile beden ısısı düşer. İshal her zaman hemorajik 
karakterde olmayabilir. Bu dönemde gebe hayvanlarda abort 
görülebilir. Solunum güçlüğü, hipotermi ve dehidrasyonu taki-
ben 8-10 gün içinde ölüm şekillenir. Morbidite %100’e ulaşırsa 
da mortalite geniş sınırlar içinde farklılık gösterir. Canlı kalan 
hayvanlar 2 hafta içinde iyileşebilirler veya hastalık latent en-
feksiyonların aktivasyonu sonucu sekonder ve mix enfeksiyon-
lar ile sonuçlanır.

Subakut veya subklinik form
Bazı bölgelerde lokal türlerin direncinden dolayı bu for-

mun prevalant olduğu görülür. Böyle olaylarda hastalık, belirsiz 
semptomlarla 10-15 gün sürer. Son devrede kontagiyöz ekti-
manınkilere benzeyen papül ya da püstüller görülebilir. Belirsiz 
formlar, pulmoner bozuklukları şiddetlendirdiğinden hastalık 
çoğu kez koyun keçi vebası olarak identifiye edilemez. Bu yüz-
den genellikle sadece serolojik çalışmalar ile tesbit edilirler. 

Koyun keçi vebasında hastalık ya ölümle sonuçlanır ya da 
iyileşen hayvanlar, yeni bir enfeksiyona karşı sağlam bir bağı-
şıklık kazanırlar. Bu korunmanın süresi, muhtemelen birkaç yıl 
ya da hayvanın tüm ekonomik yaşamı süresincedir. Bağışıklık, 
nötralizan antikorlarla sağlanır. Latent virus taşıyıcılığı yoktur. 
Bağışık analardan doğan yavrularda ise maternal antikorların 
koruma süresi 12-16 hafta olarak bildirilmektedir.

Makroskobik Bulgular
Ağızdan başlayarak tüm sindirim kanalı boyunca nekrotik-

erosiv lezyonlar görülebilir. Ağızda dudakların iç yüzleri, dişet-
leri, dilin dorsumu, yan kenarları ve epiglottisin altı ile yumu-
şak damak lezyonların başlıca görüldüğü yerlerdir. Her vakada 
olmamakla birlikte ösefagusun üst 1/3’inde çizgisel nekrozlar, 
kalın bağırsak mukozasında ve özellikle sekumda zebra çizgi-
lerini andıran çizgisel kanamalar bulunabilir. Nekrotik ya da 
hemorajik enteritis genellikle görülür. Lenf düğümleri büyü-
müştür. Dalakta da nekrotik lezyonlar görülebilir. Akciğerlerin 
apikal loblarında hepatize sahalar yaygındır.

Teşhis
Subklinik ve perakut formların dışında koyun keçi vebası-

nın akut formunda klinik bulgular hastalıktan şüphe edilmesi 
için yeterlidir. Ancak perakut ve subklinik formlarda anem-
nestik bilgiler değerlendirilerek solunum ve sindirim sistemi 
semptomlarının birlikte görüldüğü olgularda diğer bakteriyel, 
viral ve paraziter hastalıklarla birlikte koyun keçi vebasıda göz 
önünde bulundurulmalıdır, kesin teşhis ancak laboratuvar mu-
ayeneleri ile mümkündür.

Bağışıklık
Koyun keçi vebası hastalığından iyileşen hayvanlarda 

ömür boyu devam ettiği düşünülen uzun süreli bir bağışıklık 
şekillenir ve bağışıklıktan nötralizan antikorlar sorumludur. 
Aktif olarak bağışıklık kazanmış analarda antikorlar ağız sütü 
ile yavruya geçer. Ağız sütü ile kazanılan pasif bağışıklık süre-
sinin analardaki antikor seviyesine bağlı olarak 3-6 ay arasında 
olduğu bildirilmektedir. 

Kontrol
PPR’ın yayılmasını kontrol altına almak için PPR virusunun 

attenue bir suşu ile geliştirilen aşı kullanılmaktadır. Koyun Keçi 
Vebası İhbari Zorunlu Hayvan Hastalıkları grubunda yer almak-
tadır.
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 Hakan YEŞİLYURT /  Veteriner HekimKUDUZ HASTALIĞI
Kuduz, merkezi sinir sisteminin akut seyirli, öldürücü viral bir en-

feksiyonudur.
Virüsünün en önemli bulaşma yollarından birisi enfekte hayvan 

tarafından ısırılmadır. Bunun dışında hayvanların salyasının açık yara 
ile teması sonucunda da insanlara bulaşabilir ve daima ölümle so-
nuçlanabilir.

Hastalığın insanlara bulaşmasındaki en önemli kaynak, evcil hay-
vanlar ve özellikle köpeklerdir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
insan kuduzu olgularının % 90’dan fazlasından köpekler sorumlu tu-
tulmaktadır.

KUDUZ HASTALIĞININ BULAŞMA ŞEKLİ
Bulaşma kuduz bir hayvanın ısırması, tırmalaması veya salyasının 

yaraya bulaşması ile geçer. Virüs, vücuda girdiği yerde bulunan sinir-
ler yoluyla beyine gider, yerleşir ve orada çoğalır. Beyinde çoğalan 
virüs tekrar sinirler yoluyla tükürük bezlerine gelir ve salyaya geçer. 
Virüsün vücuda girmesi ile hastalığın ortaya çıkması arasındaki süre-
ye Kuluçka Dönemi denir. 

HAYVANLARDA KUDUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ
Ülkemizde kuduza yakalanma olasılığı olan hayvan türleri:
•Evcil hayvanlar: köpek, kedi, sığır, koyun, keçi, at.
•Vahşi hayvanlar: kurt, tilki, çakal, gelincik, yarasa.
Kuduz virüsü ile temastan sonra hastalığın ortaya çıkışına kadar 

geçen süre genellikle 3-8 haftadır. Nadir olmakla birlikte dört gün 
kadar kısa olabileceği gibi, birkaç yıla kadar uzayabilir.

•Hastalık klinik olarak her zaman birbirinden ayırt edilmeyen 
üç formda seyreder, ilk bulgular ısırık bölgesinde gelişir. Bu bölge-
de lokal felç gelişir. Ancak her zaman dikkat edilmediği için gözden 
kaçabilir.

•Hayvanlarda davranış bozuklukları meydana gelmeden önce 
tam felç şekillenmez.

•Davranış bozuklukları 24-36 saat sonra depresyon ve isteksizlik 
şeklinde kendini gösterir. Hayvan ısırık bölgesini yavaş yavaş ısırmaya 
ve tırmalamaya başlar.

•Hastalığın 5-10. günlerinde yara bölgesinde kaşıntı belirtileri 
dikkati çeker düzeye çıkar. Hayvan amaçsız kaçar ve bazı şeylere sal-
dırmaya başlar. Ağızdan bol miktarda salya akar. Gözler dışarı doğru 
çıkmış ve kızarıktır.

•Ağır vakalarda sürekli motor paralizi şekillenir. Yüz ve altçene 
kaslarının felç olmasından dolayı su ve gıda alınımı engellenir. Tam 
felç başladığı dönemde hayvanlarda ses kısıklığı görülür. Sinirsel be-
lirtiler her üç form kuduzda da gelişir. Bilhassa davranış bozukluğuna 
her formda rastlanır.

•Sakin dönem: Bu devrede görülen en belirgin bulgu hayvanlar-
daki davranış bozukluklarıdır. Kuduzlu kedi ve köpeklerde ürkeklik 
ve korkaklık belirgin bir hal almıştır. Hayvanların yabancı cisimlere 
karşı ilgileri artmıştır. Alışık olmadığı gıdaları yeme isteği belirgin 
hal almıştır. Bazı hayvanlar kendi gaitalarını bile yerler. Giderek iştah 
azalır buna karşın su içme isteğinde belirgin bir artış görülür. Salya 
fazla dikkat çekmez. Hasta hayvan sık sık idrar yapar, yara yerini kaşır, 
hastanın bir gözünde gözbebeği küçülür, diğer gözünde gözbebeği 
büyür.

•Saldırgan dönem: Kuduzun bu formuna sık rastlanır. Hasta kedi 
ve köpeklerin % 75 inde bu forma rastlanır. Sakin devrede görülen 
davranış bozuklukları daha da belirginleşmiştir. Hayvanlar loş yerlere 
saklanmayı sever. Kediler dolap ve kanepe altlarına saklanır. Beden 

ısısı artar. Bilinç giderek kaybolur ve hırçınlaşarak her şeye karşı sal-
dırganlık durumuna geçer. Sahibinin emirlerini dinlemez. Her önüne 
gelen canlıyı bu arada sahibini de ısırır. Köpekler evi terk ederek bir 
daha geri dönmezler. Ağızda bol salya akar. Maksatsız havlama ve 
miyavlama dikkati çeker. Bu yüzden ses tellerinde bozulma sonucu 
ses kısıklığı meydana gelir. Bilhassa yabancı cisimleri ısırmalarından 
dolayı çoğu kez diş kırıkları meydana gelir ve yabancı cisimler ağızda 
birikir. Göz lezyonları daha da netleşmiştir. Gözde şaşılık, göz bebek-
lerinde asimetri ve gözbebeğinde genişleme şekillenir. Benzer lez-
yonlara kedilerde de rastlanır. Normalde köpeklerden çok korkan ke-
diler, kuduz hastalığında çekinmeden köpeklere saldırırlar. Tilkilerde 
korkmadan meskûn mahallere gelerek buradaki kedi, köpek ve diğer 
canlılara saldırarak ısırırlar. Yutak felcinden dolayı hayvanlar su içe-
mezler hatta kendi tükürüklerini bile yutamazlar ve bu yüzden ağızda 
bol salya akışı meydana gelir. Hayvanlarda sudan korkma “hidrofobi” 
olgusu yoktur.

•Felç dönemi: Kuduzlu hastalarda önce yemek borusu, çene kas-
larda ve boğaz kaslarında felçler başlar. Daha sonra yüz felci meyda-
na gelerek çene felci şekillenir. Hastalık ilerledikçe arka bacaklarda ve 
daha sonra tüm vücutta gelişen felçler meydana gelir. Hayvan rahat 
hareket edemez. Dengesini kaybeder, adeta zig-zag çizerek yürür ve 
daha sonra yere düşer. Tam felçten sonraki 1-2 gün içerisinde hayvan 
ölür. Bazen saldırgan form gelişmeden sakin kuduzdan sonra parali-
tik kuduz gelişebilir.

HASTALIĞIN SEYRİ
•Enfeksiyonun kuluçka süresi yaranın beyine yakınlığı, yaranın 

derinliği ve yara sayısına göre değişir. Ayrıca yara bölgesine bulaşan 
virüs sayısı ile virulansa göre de kuluçka süresi değişir.

•Hastalığın ortalama kuluçka süresi 2-8 hafta arasındadır. Aşıla-
madan sonra oluşan kuduz vakalarında bu süre 1-2 hafta kadardır. 
Doğal vakalarda kuluçka süresi 2 haftadan 1 yıla kadar değişir.

•Çok özel durumlarda kuluçka süresi 1 haftadan daha az olabilir. 
Bilhassa yüz ve kafa ısırıklarında kuluçka süresi kısadır.

•Hastalık ölümle sonuçlanır.
ISIRILMALARDA KUDUZ ŞÜPHELİ HAYVAN HAKKINDA YA-

PILMASI GEREKENLER
•Bir insan veya hayvanı ısıran Kuduz Şüpheli Hayvan Veteriner 

Hekimin denetimi altında 10 gün gözetim altında tutulur.
•Gözetim süresi içinde ölen hayvanın başı, ölümün kuduza 

bağlı olup olmadığının belirlenmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’na bağlı Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine gön-
derilmelidir.

•Gözetim süresi içinde ölmeyen hayvanlar ise serbest bırakılır.
KUDUZ VEYA KUDUZ ŞÜPHELİ BİR HAYVAN TARAFINDAN ISI-

RILAN BİR İNSANDA YAPILMASI GEREKENLER
•Isırık yarasının beyine yakınlığı virüsün beyine ulaşması açısın-

dan önemlidir. Yara bölgesi beyine yakın ise en kısa sürede bir sağlık 
kuruluşuna başvurmalıdır. Diğer bölge ısırıklarında bu süre 0-36 saat 
en fazla 72 saat olmalıdır. İnsanlarda bugün kuduz aşıları uygulan-
maktadır.

•Isırık bölgesi bol sabunlu su veya antiseptik solüsyonlar ile te-
mizlenmelidir. Yaraların yıkanması ile bulaşmış olan virüslerin yakla-
şık yarısı yara bölgesinden uzaklaştırılmış olur.

Korunma
•Kuduzdan kuşkulu kedi ve köpekler, kendiliğinden ölmeleri bek-

lenir, öldükten sonra kafaları soğuk zincirle laboratuvara gönderilir.
•Hayvan 10 gün süre ile izole edilir. Bu sürede hiç bir canlı ile te-

masına müsaade edilmez. Bu süre içerisinde kuduz belirtileri gelişirse 
hayvan derhal öldürülür.

•Kuduz ya da kuduzdan kuşkulu bir hayvan tarafından meydana 
getirilen ısırık yaraları %20 lik sıvı sabunlar, antiseptik solüsyonlarla 
irrige edilir. Yara tamamen açığa çıkarılır ve kesinlikle dikilmez.

•Kuduz çıkan bölgelerdeki tüm başıboş köpekler itlaf edilmelidir.
•Sağlam kedi ve köpekler her yıl periyodik kuduz aşısı ile aşılan-

malıdır, ilk aşı köpekler 3 aylık iken, kedilerde 6 aylık iken yapılır.
•Kuduzdan şüpheli bir hayvan tarafından ısırılan kedi ve köpekle-

re derhal 6 doz halinde semple aşısı ile aşılanmaya alınmalıdır.
•Yaban hayvan kuduzuna yönelik aşı uygulamalarına derhal 

geçilmelidir. Kuduzun eradikasyonu için son derece önemli bir era-
dikasyon yöntemidir. Gelişmiş batı ülkelerinde kesilmiş kanatlı başı-
na inoküle edilen aşılarla çok iyi sonuçlar alınmıştır. Almanya da bu 
yöntemle ormanlık ve dağlık bölgelere uçakla atılan tavuk kafaları ile 
yaban hayvanların kuduza yakalanıp hayvanlara taşınması önlenmiş 
ve bugün kuduzdan “free” ülkeler arasına girmiştir. Ülkemiz coğrafi 
şartlarında, bilhassa Karadeniz, Doğu Anadolu ve Toroslardaki yaban 
hayvan populasyonuna yönelik böyle bir uygulamanın başarı şansı 
yüksektir.

Kuduz şüpheli hayvanla temas sonrası korunma:
Kuduz şüpheli hayvanla temas sonrası yapılacak ilk şey YARA BA-

KIMI uygulamak olmalıdır. Hayvanın ısırdığı veya salyasının bulaştığı 
yara bol akar su ve sabunla hemen yıkanmalı, temizlenmeli, ardın-
dan iyotlu antiseptikle silinmelidir. Bu işlem kuduz virüs geçişini çok 
büyük oranda azaltmaktadır. Bu ilk işlem yapıldıktan sonra, en yakın 
sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Temas edilen hayvan evcil ve sahipli 
bir hayvansa, varsa aşı karnesi de birlikte getirilmelidir. Şüpheli hay-
vanın 10 gün süreyle gözlem altına alınması gerekir. Bunun için ge-
rektiğinde belediyeye başvurulmalıdır. Hayvan ölmüş veya öldürül-
müş ise, kuduz yönünden incelenmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl veya İlçe Müdürlükleri’ne başvurmak gereklidir

Kuduz hakkında önemli bilgiler:
1.Köpekler kuduz virüsünün taşıyıcısı değildir. Köpek, bir kuduz 

hayvan tarafından ısırıldığı zaman kuduza yakalanır. Eğer köpek aşılı 
ise korunabilir. Isırılınca hemen aşısı yapılır ve yara dezenfekte edile-
cek olursa, köpek de müşahede altına alınırsa, kurtulabilir.

2.Sağlam bir köpekte kuduz virüsü kesinlikle bulunmaz.
3.Kuduz virüsü (köpek kuduz bir hayvan tarafından ısırıldıktan 

sonra) köpeğin beynine ulaştığı zaman beyin iltihabı gelişir. Ayrıca 
kuduz virüsü tükürük bezine gelirse salyada da kuduz virüsü bulunur. 
Bu dönemde köpek insanı ısırırsa, salya ile virüsü ısırık yerine bırakır. 
Kuduz köpek, ne sahibini ne de yanına yaklaşan kişileri tanır. Saldır-
gan olur. Köpekte kuduz hastalığının klinik belirtileri köpek gençlik 
hastalığı ile karıştırılır.

4.Bu nedenle her köpekte kuduz virüsü bulunur, taşıyıcıdır demek 
yanlıştır.

5.Isıran köpek kuduz değilse 10 günlük müşahede sonrası serbest 
bırakılmalıdır ve ısırılan insana yapılan aşı kesilmelidir. Çünkü kuduza 
yakalanmış bir köpek 3 günde, en çok 10 günde ölecektir. Ölmez ise 
kuduz değildir. 

 Kumru İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce bilinçli, sürdürebilir ta-
rım anlayışı ile çevre ve insan sağlığını dikkate alarak tarımsal faaliyet 
yapan çiftçi sayısının arttırılması amacıyla meyve bahçelerinde bu-
dama ve bordo bulamacı demonstrasyon çalışması yapılmıştır.

Kumru İlçesi Esence mahallesinde İlçe Müdürlüğü teknik 
personellerince ceviz, hurma ve elma ağaçlarında budama 
demonstrasyonu yapılmıştır. Meyve ağaçlarının budanma 
şekli; meyve tür ve çeşidine, ağaçların yaşına, toprak ve 
iklim koşullarına, budamadan beklenen amaca ve ağacın 
gelişme gücüne göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 
de dalların kesilmesi, bırakılacak ve kesilecek dalların iyi seçil-
mesi gerekmektedir. Budama sonunda çıkan budama artıkları ve 
bahçe kenarlarındaki çalılıklar, kuru bitki parçaları hastalık ve zararlı-
ların en iyi barınak yerleridir. Bu nedenle de  meyve ağaçlarına ve ürünlerine 

zarar veren bu hastalık ve zararlıların çoğalmaması için bu artıkların yakılması veya 
bahçeden uzaklaştırılmaları üreticilerimize uygulamalı olarak anlatılmıştır.

Daha sonra Göztaşı (Bakır     Sülfat) ve kirecin belli oranlarda su ile 
karıştırılarak   kolayca  hazırlanan ve uzun yıllardır  meyve ağaç-

larının çeşitli hastalıklardan korunması amacıyla  kullanılan 
etkili bir tarım ilacı olan bordo bulamacının nasıl hazırlandığı, 
hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler hususlar üreticilerimize 
anlatılmıştır. Bordo bulamacı ağaçlar üzerinde oluşan fungal 

ve bakteriyel hastalıkları önlemek için  özellikle sonbaharda 
yaprakların büyük çoğunluğu yada tamamı döküldüğünde ve ilk-

baharda gözler uyanmadan önce meyve ağaçlarına uygulandığında, 
çıkabilecek pek çok hastalığa karşı etkili ve ekonomik bir mücadele ilacı 

olmaktadır.

KUMRU İLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA VE BORDO BULAMACI DEMONSTRASYONU YAPILDI
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    KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BUDAMA TEKNİĞİ
M. Hayati ÇANDIR / Ziraat Mühendisi

Kivi sarılıcı, tırmanıcı, 
yaprağını döken çok yıllık bir 
bitkidir. Birçok sarılıcı tür gibi 
sürgün gelişmesi kuvvetlidir. 
Yıllık sürgün uzunluğu 8 met-
reye kadar çıkabilir. Bu neden-
le kuvvetli gelişme özelliğine 
sahip olan kividen iyi verim 
alınabilmesi için düzenli bu-
damaya ihtiyaç vardır. Kivide 
budama işlemini şekil, kış, yaz 
budaması olarak üçe ayırırız.

Şekil budaması: Kivi 
dikimden itibaren budama gerektiren bir bitkidir. Fidanlar dikildikten sonra iki göz üzerinden 
budanır. Bu sayede kuvvetli gelişebilecek gözler bırakılmış olur. Kivide ilk yıl tek ve düzgün gövde 
oluşumu sağlanmalıdır. Dipten çıkan obur sürgünler ve gövdeden çıkan yan dallar sürekli temiz-
lenmelidir. Gelişme yavaşlamış ve kıvrılmalar başlamışsa tepe kısmı kesilerek, kuvvetli gelişecek 
sürgünün büyümesi sağlanmalıdır.Lider sürgün tele ulaştığında, sürgünün tepesi telin 10 cm. 
altından kesilmelidir. Bu sayede iki ayrı istikamete bakacak ana kolların büyümesi sağlanır.Lider 
sürgün genelde iki yılda tele ulaşır. İkinci yıl ana kollar ve ana kollara bağlı yan dallar oluşturul-
malıdır. Yan dallar ana koldan 20-30 cm aralıklarla karşılıklı çıkan dallardır. Bitkinin dengeli büyü-
yebilmesi için ana kolların eşit kalınlıkta olması gerekir. İkinci yılı takip eden kış döneminde kollar 
0.65 cm kalınlığa kadar olan yerden kesilmelidir. İlk ürün 3.yılda bu dallardan çıkan sürgünler-
den elde edilir. Üçüncü yıl eşit ağırlıklı ve karşılıklı dengelenmiş 15-20 adet çubuk bırakılmalıdır. 
Üçüncü yıl kivi asmasının iskeleti oluşturulmalıdır.

Kış budaması: Kivi asmasında yaprak dökümünden bitkiye su yürüyünceye kadar olan sü-
rede yapılacak budama işlemini kış budaması olarak adlandırıyoruz. Bitkiye su yürüdükten sonra 
yapılan budamalarda aşırı özsu akışı görülmekte olup, kesim yüzeyi kapanmamaktadır. Bitkiye 
su yürüyene kadar budama işlemi tamamlanmalıdır. Kış budaması işleminde birbirinin üstüne 

binen dallar diğer kivi asmalarının içine girmiş dallar ve ters yöne büyümüş eğilmiş kırılmış olan 
dallar kesilerek çıkarılmalıdır. Kivi asması 4. yaştayken 12, 5. yaşta 18, 6. yaşta 24 yedi ve ileriki 
yıllarda 30-40 arası çubuk bırakılmalıdır. Dik büyüyen dallar genellikle kırıldığından kesilip çıka-
rılmalıdır. Verimli çubukların boğum araları kısadır. Gözler şişkin dolgundur. Ürün genellikle bir 
yaşlı çubukların ilk 6-10 gözünden alınır. İki ve daha yaşlı dallardaki gözlerin sürgünleri verimsiz 
olur. Kivi asmasında ana dallardan çıkan bir yaşlı dallar arasındaki mesafe 45 cm den fazla ise iki 
yaşlı dallar bırakılarak, 2-4 göz üzerinden budanmaları gerekir.3-4 yaşlı dallar kesildikten sonra 
kalan çubuklar 10-14 göz üzerinden kısaltılır. Bırakılacak dal uzunluğu normal gelişen kivi as-
malarında 80-100 cm arasında olmalıdır. Budama işlemi ile gelecek yılki verimi kontrol altında 
tutabiliriz. Uygun budama yapabilmek için meyve gözlerinin sayılması ve bunların %10-14 ünün 
bırakılması diğer dalların kesilmesiyle mümkündür. Bu duruma göre normal kivi asmasından 75-
100 kg verim alınır.Erkek kivilere dişi kivilere oranla hafif budama yapılmalıdır. Çiçeklenme bit-
tikten sonra haziran ayında dalların çoğu 15-30 cm den budanır. Erkek kivi asmalarında birbirine 
girmiş dalların çıkartılması ana çatının korunması için sert budama gerekiyorsa kış budaması ya-
pılır. Kış budamasında dikkat edilecek husus çubukların uzunluğunun 40-50 cm yi geçmemesidir.

Yaz budaması: Kivi asmalarında yapılan yaz budamasındaki amaç yeterli güneşlenme ve 
havalandırmanın sağlanmasıdır. Yaz budaması işlemine çiçeklenmeden sonra başlanabilir. Çiçek 
açmayan ve tellerden aşmış dallar kesilir. Çiçek açmış meyve dallarında ise son meyveden sonra 
7-8 yaprak sayılarak budanır. Yaşlı dallardan çıkan obur dallar ve birbirine sarılmış dal kısımları 
çıkartılır.

Gölgede kalan çiçek gözleri zayıf geli-
şerek bir yılki verimi olumsuz etkiler. Güneş 
gören meyveler gölgede kalanlara oranla 
daha iri ve kaliteli olur. Gölgede kalan göz-
lerin uyur kalması odunlaşmamasına neden 
olmamak için yaz budanması gereklidir. Aşırı 
budama yapılan dallarda ve meyvelerde ya-
nıklıklar oluşacağından aşırı budamadan ka-
çınılmalıdır.   

İLİMİZDE 2014 YILI SÜRVEY ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Sürvey; faydalı ve zararlı organizmaların bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını 

ve yoğunluğunu tespit etmektir. Bu maksatla 2014 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Proğramı gereği 
İlimizde programa alınan ayrıca Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce program dışı 
yapılmasını istediği sürvey faaliyetleri İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 19 İlçe Müdürlüğü 
teknik personeli tarafından yapılarak tamamlanmıştır.

Sürvey faaliyetleri kapsamında sınırlandırma ve değerlendirme sürveyi yapılan Patates siğili 
(Synchytrium endobioticum) hastalığı başta olmak üzere, keşif sürveyi kapsamında diğer pata-
tes etmenleri olan Patates kist nematodları (Globodera rostochiensis, G. Pallida), Bakteriyel sol-
gunluk ve patates kahverengi çürüklüğü (R. solanacearum) ,Patates halka çürüklüğü (Clavibacter 
michiganensis subsp. Sepedonicus), Kolombiya kök-ur nematodu (Meloidogyne chitwoodi) ve 
Epitrix similaris (Coleoptera:Chrysomelidae) zararlı organizmalarında sürveyler yapılmıştır.

Patates sürvey etmenleri için, İlimizde 23.329 da (TUİK, 2013) alanda üretimi yapılan pata-
teste 5.409,21 da alana tekabül eden 3.548 tarlada yapılmıştır. 2014 yılında yeni bulaşık alanlara 
rastlanılmamıştır.

İlimiz tarımsal üretiminde söz sahibi olan kivi için tehlikeli bir hastalık olan Kivide Bakteriyel 
Kanser (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) için keşif sürveyi yapılmıştır. Ülkemizde bulunan 
fakat İlimizde görülmeyen bu zararlı organizma için, 2.931 da (TUİK,2013) kivi üretim alanının 
655 da. alanına tekabül eden 435 adet kivi bahçesinde sürveyler yapılmış ve hastalığa rastlan-
mamıştır.

Ülkemizde varlığı bilinmeyen zararlı organizmalardan olan Batı mısır kök kurdu (Diabrotica 

virgifera virgifera) içinde sürveyler yapılmıştır.  İlimizde üretimi yapılan 82.516 da (TUİK, 2013)  
mısır alanının  6550 da. alan ve bu alana tekabül eden 4406 adet tarlada sürveyler yapılmıştır. 
Yapılan sürvey faaliyeti sonucu zararlı organizmaya rastlanmamıştır.

Program dışında Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazılı talimatları ile Kes-
tane Gal Arısı (Dryocosmus kuriphilus) yönünden incelenmiştir. Kapama kestane bahçesi olma-
yan İlimizde genellikle ormanlık alanda olan kestane ağaçları incelenmiş herhangi bir etmene 
rastlanılmamıştır.
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Bu rekolte azalışı İlimiz için sadece tarımsal bir üründe meydana gelen azalış anlamına 
gelmemektedir. Fındık ilimiz çiftçisi için düğünlerin yapılması, borçların kapanması, bir yıllık ge-
çimin sağlanması demektir. İşte ilimiz için bu kadar önemli olan bir ürünün büyük bir bölümünün 
doğal afet sonucu kaybedilmesi İlimiz çiftçisinin, sanayicisinin kısacası tüm Ordu halkının büyük 
sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur. Yaşanan doğal afetten dolayı kivi üretiminde ve kesme 
çiçek seralarımızda da ciddi zararlar meydana gelmiştir.

2014 yılında yaşanılan bu sıkıntıların bir daha yaşanmamasını temenni ederken üreticile-
rimizin de bu sıkıntıları yaşamamak adına alınabilecek önlemleri mutlaka alması gerektiğini bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. Heyelan, don, dolu gibi birçok doğal olayların tarımsal ürünlerde 
yaptığı zararın önüne geçilmesi ve engellenmesi oldukça güç bir olaydır. Bu nedenle Bakanlığı-
mızın 2006 yılında hayata geçirdiği tarım sigortaları uygulamasını tüm üreticilerimizin eksiksiz 
yaptırmasını tavsiye ediyor, bunu çok önemsiyorum. Tarım sigortaları özellikle mevsimlik ürün 
kayıplarına bağlı olarak ortaya çıkan üretici mağduriyetlerinin önemli bir kısmını karşılamakta-
dır. İlimiz üreticileri 2014 yılında kesilen 13.935 adet poliçe karşılığında 68.893 dekar arazilerini 
tarım sigortası yaptırmıştır. Ancak sigorta ettirilen tarım alanları sadece fındık arazilerimizin bile 
%3’ü kadardır. İçerisinde bulunduğumuz şu aylar özellikle fındık için sıkıntılı dönemlerdir. 2014 
yılında yaşanılan sıkıntıları da hatırlayarak üreticilerimizin daha bilinçli davranacağını ve 5 Mart 
2015 tarihine kadar Tarım Sigortası yaptıracaklarını düşünüyorum.

2014 yılı İl Müdürlüğümüz içinde oldukça yoğun ve yüksek bir tempoda geçmiştir. İl 
Müdürlüğümüzce fındıkta yaşanılan bu olumsuzlukların üreticilere yansımasının azaltılması 
çabalarının yanı sıra Bakanlığımızca uygulanan yeni projelerin getirmiş olduğu iş yükü ile de 
personelimiz oldukça hareketli bir dönem geçirmiştir. Özellikle Bakanlığımızca Tarım Bilgi Sis-
temi altyapısının yeniden oluşturulması nedeniyle ilimizde kayıtlı bulunan yaklaşık 120 bin üre-
ticimizin tüm kayıtları sisteme yeniden girilmiş buna ilave olarak 2015 yılı kayıtlarının da bir yıl 
önceden kaydedilmesi uygulaması ile de 2014 yılında 2 kez çiftçi kayıtları yapılarak yoğunluk kat 
ve kat artmıştır. Ancak bu durum İl Müdürlüğümüz personelinin gece gündüz demeden özverili 
çalışmaları neticesinde sıkıntı yaşanmadan atlatılmıştır. Yine İlimiz genelindeki tüm işletmelerde 
bulunan hayvanların yeniden tespiti ve güncelleme çalışmaları yıl içerisinde yürütülen yoğun bir 
çalışma temposu neticesinde tamamlanmıştır. Aynı şekilde Bakanlığımız tarafından 2014 yılında 
ilk kez Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi uygulaması ile tüm tarım arazilerinin kayıt altına alınması 
çalışması başlatılmış olup bu kapsamda ilimizin tüm tarım parselleri ilgili sisteme kayıt edilmiştir.

Kısaca bahsettiğimiz ve 2014 yılında birçoğu ya ilk kez uygulanan yada yenilenen çalışma 
ve uygulamalar neticesinde iş yükümüzün oldukça artmış olmasına rağmen başarılı ve örnek teş-
kil edecek çalışmalara da imza atmış bulunmaktayız. İlk kez uygulanan ve bölgeye örnek teşkil 

eden Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ordu Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz serbest 
sistem yumurta tavukçuluğu projesi , 5 dekardan 45 dekar kapalı alana çıkartılan Kesme Çiçek 
Yetiştiriciliği, üretiminden tamamen vazgeçilme aşamasına gelmişken 200 dekar alanda üre-
tim yapılır hale getirilen Çilek Yetiştiriciliği İl Müdürlüğümüzün destek, teşvik ve eğitim-yayım 
hizmetleriyle İlimiz tarımına kazandırılan örnek çalışmalarımızdan sadece birkaçıdır. Yapılan bu 
çalışmalar ile üreticilerimize fındığın yanı sıra ek gelir getirici yeni tarımsal faaliyetler kazandı-
rılmaya çalışılmakta ve fındığa olan tam bağımlılığın getirdiği sıkıntıların bir nebzede olsa hafif-
letilmesi amaçlanmıştır. Yine 2014 yılında Ordu tarımını her yönüyle ortaya koyan, rehber niteli-
ğindeki “Ordu İli Tarım Master Planı” kitabı hazırlanarak tarıma yatırım yapacakların kullanımına 
sunulmuştur. 

Bu yoğun tempo içerisinde ilimizde bulunan yaklaşık 123 bin büyük baş ve 120 bin küçük-
baş hayvana başta şap, koyun-keçi vebası, burucella olmak üzere toplam 306.369 adet aşılama 
yapılmış olup, 94.076 hayvana küpe takılmıştır. Ayrıca 29.863 adet de suni tohumlama gerçek-
leştirilmiştir.

Bakanlığımızın öncelikli konularından biri olan ve 2013-2017 bakanlık stratejik planında 
yer alan Gıda Güvenliği konusunda da hiçbir olumsuzluğa meydan verilmeden İl ve İlçe Müdür-
lüğümüz gıda kontrolörleri tarafından ilimizde bulunan 6.802 adet gıda üretim, satış ve toplu 
tüketim yerlerine 8.621 adet denetim gerçekleştirilmiş olup, toplam 87 işyerine idari para cezası 
uygulanmıştır.

Bakanlığımız tarafından ilimiz üreticilerine yaklaşık 20 değişik kalemde verilmekte olan 
tarımsal desteklemeler her yıl olduğu gibi 2014 yılında da üreticilerimiz için bir nevi can simidi 
olmuştur. İl Müdürlüğü olarak daha çok üreticimizin bu desteklemelerden yararlanmalarını sağ-
lamak için gerekli gayreti gösterdik. Bu sayede başta alan bazlı fındık desteklemesi, mazot ve 
kimyevi gübre desteklemesi, makine ve ekipman desteklemesi, hayvancılık ve arıcılık destekle-
meleri olmak üzere bu destek kalemlerinden yararlanan üreticilerimize toplam 300 Milyon TL’nin 
üzerinde tarımsal destek ödemesi yapılmıştır. Verilen bu destekler; üreticilerin yaşanan do-
ğal afetlerle kar altına gömülen umutlarının kardelen çiçeği misali yeniden açmasına 
vesile olmuştur.

Gerek Bakanlığımızca sağlanan desteklemeler gerekse İl Müdürlüğümüzce uygulanan ve 
uygulanacak olan yeni projeler ile ilimiz çiftçisinin daha güçlü, daha çok kazanan ve olumsuzluk-
lardan daha az miktarda etkilenen bir yapıya kavuşmasını arzuluyoruz.

Bu kapsamda İl Müdürlüğümüzce üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam ede-
ceğiz. 2015 yılının üreticilerimiz için ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olduğu bir yıl olarak 
geçmesini temenni ediyorum.

İL MÜDÜRÜMÜZ KEMAL YILMAZ’IN KALEMİNDEN

 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
6537 sayılı kanun 15.05.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun değişikliği ile Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devri yeniden düzenlemiştir. 
Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine ilişkin yönetmelik ise 31 Aralık 2014 tarih ve 

29222 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu,
Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Fındık Bahçesi için 5 dekar tarımsal arazi büyüklüğünü, 

ifade etmektedir
Ekonomik bütünlük: Fındık Bahçesi için 5 dekar tarımsal arazi büyüklüğünü, ifade etmek-

tedir.
Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Fındık Bahçesi için 10 dekar yeter gelirli tarımsal 

arazi büyüklüğünü, ifade etmektedir.
***Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.
***Mirasçılar mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın (kişinin 

vefatından) açılmasından itibaren bir yıl içinde aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirebilir.
***Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alı-

narak bir veya birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.
***22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 ila 385 inci maddeleri-

ne göre noter senedi ile aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler. 
Noter senedinin bir örneği tapu müdürlüğüne ibraz edilerek, söz konusu ortaklık tapu kütüğünün 
beyanlar hanesine işlenir.

***Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre limited şirketi kurabilirler.

***Mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirebilirler.

***Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içinde ta-
mamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Ba-
kanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilir.

***Bu süre sonunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen 
veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması duru-
munda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili 
sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

UYARI:  Kanunun yürürlük tarihinden (15 Mayıs 2014 ) sonra gerçekleşen ölümlerde, 
Mirasçılar Tapu Müdürlüğünde veraset ilamına göre elbirliği mülkiyeti (verasete iştirak) işlemi 
tesis edebilirler. Tesisi edilen elbirliği mülkiyeti işlemi ile Kanun hükümleri çerçevesinde mülki-
yetin devri tamamlanmış olmaz. Bu durumdaki tarım arazilerinin mülkiyet devrinin bir yıl içinde 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden 
alınabilir.

MİRASA KONU TARIMSAL ARAZİLERDE DEVİR

1’den devam
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 Fatsa Kaymakamlığı ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü işbirliğinde 06.01.2015 tarihinde Fatsa Kültür Sarayında 1. Tarım 
Şurası düzenlendi. Düzenlenen şuraya Fatsa Kaymakamı Mehmet YA-
PICI, Fatsa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan AYAZ, Fatsa Su 
Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet BALIK, Fatsa Sanayi ve Ticaret 
Borsası Başkanı Tayfun KARATAŞ, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Mehmet 
ÖZGEN, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necati AYDIN, sivil toplum 
kuruluşları, mahalle muhtarları ve üreticilerimiz katılmıştır.

Şuranın açılış konuşmasını yapan Fatsa İlçe Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürü Erkan AYAZ; Fatsa tarımının genel bir değerlendirme-

sini yaparak,  397.374 dekar olan İlçe tarım arazisinin 286.456 dekarını 
( % 96) fındık arazisi oluşturmaktadır. Fatsa İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü olarak birinci önceliğimiz fındıkta dekarda 90 kg civa-
rında olan ortalama verimi orta vadede 150 kg ‘a çıkarmaktır. Bunun 
için fındıkta kalite ve verimliliği artırma projesi ile fındık bahçelerinin 
yenilenmesi ve gençleştirilmesi amaçlanmaktadır. İlçemizde bulunan 
hayvancılık işletmeleri 1-2 baş kapasiteli aile işletmeciliği şeklindedir. 
Bakanlığımızın yapmış olduğu desteklemeler ile hayvancılıkta da iyi 
yerlere gelmeyi planlamaktayız. Tarımda küçük işletme kalmasın slo-
ganı ile küçük işletmeleri orta, orta derecedeki işletmeleri ise büyük 
işletme haline getirmeye çalışacaklarını dile getiren İlçe Müdürü Erkan 
AYAZ, sağlıklı gıdanın üretilmesi ve üretilen ürünlerin pazarlanmasına 
yönelik altyapının da geliştirilmesi gerektiğini, fındığa ek gelir getire-
bilecek olan kivi, ceviz, kesme çiçek  ve  sebze seracılığını da yapılacak 
projeler ile teşvik edeceklerini belirtmiştir.

Daha sonra Kaymakam Mehmet YAPICI, Fatsa Su Ürünleri Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet BALIK, Fatsa Sanayi ve Ticaret Borsası 
Başkanı Tayfun KARATAŞ, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Mehmet ÖZGEN, 
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necati AYDIN birer konuşma yap-
mıştır. Konuşmaların ardından soru cevap şeklinde şura son bulmuştur.

FATSA İLÇEMİZDE TARIMDA ORTAK AKIL TOPLANTISI DÜZENLENDİ SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİNDE 
2014 YILINDA 54.551 TL İDARİ PARA 

CEZASI UYGULANDI

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde, Bakanlığımız-
ca hazırlanan Denizlerde ve İç sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri 
Avcılığını Düzenleyen 3/1 Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılı-
ğına getirilen yasaklamalara yönelik olarak, İl Müdürlüğümüz Su 
Ürünleri Kontrol ekibi tarafından 2014 yılında yapılan denetimler 
sonucunda;

Ürün karaya çıkış noktalarında, denizde ve içsularda, balıkçı 
barınak ve çekek yerlerinde, perakende satış yerlerinde, yol gü-
zergahlarında ve balık halinde toplam 1.003 denetim gerçekleşti-
rilmiştir.Bu denetimlerde;

Uygun olmayan istihsal vasıtaları bulunduran, kullanan 9 ki-
şiye 9.774 TL,

Amatör avcılığa muhalefet eden 55 kişiye 15.510 TL,
 Avcılığı yasak su ürünlerini satan 11 adet perakende satış ye-

rine 10.549 TL,
 Bölge, zaman, tür ve büyüklük yönünden getirilen düzenle-

melere uymayan 11 kişiye 10.549 TL,
Ruhsatsız balıkçı gemisi ile avcılık yapan 2 kişiye 5.784 TL,
Gerçek kişi ruhsat teskeresi olmadan su ürünleri avcılığı yapan 

4 kişiye 2.385 TL;
olmak üzere, 92 kişiye toplam 54.551 TL idari para cezası uy-

gulanmıştır.
 Ayrıca Perşembe, Altınordu, Ünye ve Gülyalı açıklarındaki de-

niz sahasında 3/1 Numaralı tebliğ hükümleri gereği kullanılması 
yasak olan toplam 26.250 metre sahipsiz misina ağına,

3/1 Numaralı tebliğ hükümleri gereği kullanılması yasak 9 
adet tırıvırı ağına,

Ünye ve Perşembe İlçelerinde deniz sahasında Müdürlüğü-
müze ait su ürünleri kontrol botları ile yapılan denetimler sıra-
sında denize serili olarak tespit edilen ve 3/1 Numaralı tebliğ hü-
kümleri gereği kullanılması yasak olan 12 adet sahipsiz kalkan ağı 
ile su ürünleri toptan perakende satış yerlerinde ve yol denetim-
lerinde, asgari avlanılabilir boyun altında satışı ve nakli yapılan 
175 kg barbunya balığına, 89,7 kg lüfer balığına,1.024 kg istavrit 
balığına, avcılığının ve satılmasının yasak olduğu dönem içerisin-
de satışı ve nakli yapılan 37,5 kg kalkan balığına, 10 kg iskorpit 
balığına, 4,5 kg kefal ve 3 kg palamut balığına el konulmuştur.

İlimizde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatlar 
yönünden denetimler devam etmektedir.

ALTINORDU İLÇEMİZDE 16 SÜRÜ YÖNETİMİ ELEMANI İŞBAŞI YAPMAYA HAZIR
Bilgi ve yeniliklere açık nüfusun tarıma kazandırılarak, tarımsal 

gelişmeleri takip eden, bilinçli üretim yapan, aldığı eğitimi uygula-
yan, modern üretimin gereklerini yerine getiren kişilerin yetiştiril-
mesi amacıyla Bakanlığımız, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye 
İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında Aktif İşgücü Piyasası Prog-
ramları İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Bu protokole uygun ola-
rak hazırlanan “Sürü Yönetimi Elemanı Benim” projesi kapsamında 
Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce 
08 Aralık – 26 Aralık 2014 tarihleri arasında  “Sürü Yönetimi 
Elemanı” kursu düzenlenmiştir.

      Kursa katılan çiftçiler; yaş sınırlaması olmaksızın 
kırsal kesimde özellikle tarım sektöründe yaşayan işsiz, en 
az ilkokul mezunu, tarımsal üretimin içinde ve gönüllük 
esasına uyan kişiler arasından seçilmişlerdir. Altınordu İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Veteriner 
Hekim Veli ÖZ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 
görevli Veteriner Hekimler Ahmet Kemal ÇAKIR, Tayfun 
KARA ve Ziraat Mühendisi Seracettin GÜRSOY eğiticiliğinde 

düzenlenen kursta; küçükbaş hayvan kayıt, bakım ve ıslahı, sürü yö-
neticisinin özellikleri, barınak ortamı, merada hayvan bakımı,, sürü 
yöneticiliğinde güvenlik, beslenme hastalıkları, küçükbaş hayvan-
larda zapturapt ve küçükbaş hayvan besleme konuları anlatılmıştır.

           Kursu başarıyla tamamlayıp sürü yöneticisi sertifikası 
almaya hak kazanan 16 kursiyer, tarımsal desteklemelerden ilgili 
kalemlerin diğer şartlarını da yerine getirerek faydalanabilecektir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun İdari Para Cezası başlıklı 
17’ inci maddesinin 7. fıkrasında, “idari para cezalarının yeniden de-
ğerleme oranında arttırılarak uygulanacağı hükmü” yer almaktadır. 
Yeniden Değerleme Oranı, Maliye Bakanlığınca 15 Kasım 2014 tarih 
ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Ge-
nel Tebliği ile % 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak ilan 
edilmiştir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzı-
sıhha Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gibi kanunlardaki idari 
para cezaları miktarları 2014 yılında uygulanan miktarlar üzerinden 
2015 yılı içerisinde  % 10,11 oranında artırılarak uygulanacaktır.  
2015 yılında yapılan denetimlerde uygunsuzluk durumunda 5996 
Sayılı Kanun uygulanacak bazı cezalar şöyledir:

Gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve 
malzeme üretmenin idari para cezası 13.304 TL den 14.649 TL’ye,

Resmî kontrol sonucu bozulduğu, kokuştuğu, ambalajı ürüne 
zarar verecek şekilde hasar gördüğü, son tüketim tarihi geçtiği tespit 
edilen ürünlerin piyasada bulunması, satışa veya tüketime sunulma-
sı hâlinde işyeri sahiplerine idari para cezası 1.329 TL den 1.463 TL ye,

İzlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenme-
den veya Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle uygun şekilde 
tanımlanmadan piyasaya gıda ve yem arz etmenin idari para cezası 
2.660 TL den 2.928 TL ye, Fiilin aynı üründe bir yıl içerisinde tekrarı 
hâlinde ceza 13.304 TL den 14.649 ye,

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapmanın idari para cezası 

13.304 TL den 14.649 TL ye,
Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı ha-

reket eden birincil üretim yapanlara idarî para cezası 1.329 TL den 
1.463 TL ye, perakende işyerlerine 2.660 TL den 2.928 TL ye, diğer 
işyerlerine 6.652 TL den 7.324 TL

Bakanlıktan onay alması gereken işletmelerden, onay alma-
dan üretim yapanlara idarî para cezası 13.304 TL den 14.649 TL ye, 
depo ve satış yerlerine 6.652 TL den 7.324 TL ye,

Kayıt yaptırmayan üretim yerlerine idarî para cezası 2.660 TL 
den 2.928 TL ye,  perakende işyerlerine 1.329 TL den 1.463 TL ye,

Yapılan resmî kontroller sırasında, işyerinin tamamının veya 
bir bölümünün insan sağlığı ve gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve 
yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri ge-
rektirmesi durumunda idarî para cezası olarak üretim yerlerine 6.652 
TL den 7.324 TL ye, perakende işyerlerine 1.329 TL den 1.463 TL ye,

Resmi kontrollerde gerekli kolaylığı göstermeyenlere fiil suç 
oluşturmadığı takdirde idarî para cezası 6.652 TL den 7.324 TL ye,  
artırılarak uygulanır.

Ayrıca; Ekmek üretim, dağıtım ve satış işlemlerinde Hijyen 
Eğitim Sertifikası olmayan personel çalıştırılması durumunda 7.324 
TL,  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince Halk Eğitim Merkezlerin-
den alınması gereken belgeye sahip olmayan personel çalıştırılması 
durumunda ise 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282 nci 
maddesi gereğince her bir personel için ayrı ayrı olmak üzere 417 
Türk Lirasından 1.673 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

GIDADA İDARİ PARA CEZALARI % 10,11 ORANINDA ARTTI

 İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriker Şube Mü-
dürlüğünde Tekniker olarak  görev yapan  M.Ercan ÖZALP ve eşi Hatice 
Hanım’ın erkek bebeği olmuştur.           
              Anne babaya güle güle büyütün,  Muhammed  Alperen bebeğe de 
hoşgeldin diyoruz.

HOŞGELDİN BEBEK

BAŞSAĞLIĞI
     Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzde Şoför olarak 
görev yapan Kadir GEMİCİ’nin annesi vefat etmiştir.    
 Merhumeye Allah’tan rahmet, arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı diliyoruz. 

 İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür-
lüğünde Mühendis olarak görev yapan Serkan ŞAHİN’in oğlu Kerem tıbbi 
bir operasyon geçirmiştir.  
 Kerem’e ve ailesine geçmiş olsun diliyoruz..

GEÇMİŞ OLSUN
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1’den devam İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Kemal 
YILMAZ konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Tarım, makro ekonomik açı-
dan stratejik önemi olan, desteklenmesi ve uzun vadeli politikalarla 
yönlendirilmesi gereken bir sektördür. Aynı zamanda sosyo-ekonomik 
açıdan da yüksek bir öneme sahip olduğu gibi milli gelir ve genel istih-
dam içerisindeki payı bakımından da vazgeçilmezdir. Tarım üstü açık 
fabrika olarak nitelendirildiğinde önlenmesi mümkün olmayan risk-
lerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle çiftçilerimiz her yıl büyük 
felaketlere maruz kalabilmektedir. Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ancak Tarım Sigortaları uygulama-
sıyla bu felaketlerin neden olduğu zararlar minimize edilebilir.

Bilindiği üzere 2090 Sayılı “Tabii Afetlerden Zarar Gören Çift-
çilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun” gereği 5363 sayılı Tarım 
Sigortaları Kanunu kapsamına alınan afetlerde tarım sigortası yaptır-
mayan üreticilerimize herhangi bir destekleme yapılamamaktadır. Bu 
sebeple üreticilerimizin olabilecek afetler sonucunda yaşanması muh-
temel zararları karşılaması ancak tarım sigortası yaptırmakla mümkün 
olmaktadır. İlimiz için olduğu kadar Ülkemiz adına da oldukça önemli 
bir ihracat ürünü olan fındık Ordu’lu çiftçilerimizin birinci derecede 
tarımsal geçim kaynağını oluşturmaktadır. İlimizde 29-30 Mart 2014 
tarihlerinde yaşanan don olayı da devlet destekli tarım sigortasının ne 
kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bakanlığımızın üreticilerimizi ta-
rım sigortası yaptırmaları hususunda teşvik amaçlı uyguladığı önemli 

tarım politikalarından biri de tarım sigortasında poliçe tutarının %50 
‘sinin devlet destekli hibe olarak karşılanmasıdır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ile 2015 yılında; bitkisel ürünler 
için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, 
sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde verilirken bu sayılan 
risklere ilave olarak isteğe bağlı olmak üzere; açık alanda yetiştirilen 
meyveler için de don riski verilmektedir. Seralar için dolu ana riski ile 
birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile 
taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde verilmekte-
dir.  Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olan aktif (arılı) ve plakalı kovanlar 
için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt 
çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırı riskleri; ilgili genel şartlar ile 
tarife ve talimatlar kapsamında teminat altına alınmıştır.

2014 yılında ilimiz genelinde 13.935 adet poliçe kesilerek bu 
kapsamda 68.893 dekar alan ve 5133 adet hayvan sigortalanmıştır. 
2014 yılında meydana gelen afetler nedeni ile toplamda çiftçilerimize 
30.995.000 Türk Lirası tazminat ödenmiştir. Çiftçilerimizin doğal afet-
lerden dolayı karşılaşabilecekleri zararı en aza indirebilmek için mut-
laka devlet destekli tarım sigortası yaptırmalarının önemli olduğunu 
vurgulayarak fındık için sigorta başvuru son kabul tarihinin; 5 Mart 
2015, kivi için 7 Şubat 2015, Ceviz için 14 Şubat 2015 olduğunu belir-
ten İl Müdürümüz Kemal YILMAZ; üreticilerimize bol kazançlı, afetsiz 
bir yıl dileyerek sözlerine son vermiştir.

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTANIZI YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ

1’den devam

1’den devam

1’den devam

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:
“ Tarımda AB’den 10 Kat Daha Fazla Büyüdük” 

Dünyanın bir çok yerinde ekonomik krizler mey-
dana gelmesine rağmen bizim onların çok üzerinde ekonomik bü-
yüme ortaya koymamız bu politikaların önemini gösteriyor. Türkiye 
2002’den 2013’e kadar sabit sermaye yatırımlarında 5.5 kat bir artış 
sağlandı. Türkiye’de sağlanan istikrarla, gelişmelerle uluslararası 
doğrudan sermaye girişi de önemli ölçüde arttı. 2002’de 622 milyon 
dolardan ibaret olan doğrudan yatırım uluslararası sermaye girişi, 
2013 yılında 12.7 milyar dolara çıktı. Bugüne kadar da hükümeti-
miz döneminde 145 milyar doları aşan uluslararası sermaye yatırımı 
girişi oldu.” dedi. Yatırımcıların önünü açmak için sürekli çaba içinde 
olduklarını dile getiren Bakan Eker, alt yapısı hazır olan 155 organize 
sanayi bölgesinden 90’ının kendi dönemlerinde tamamlandığını, 26 
olan havaalanı sayısının da 53’e çıktığını kaydetti. 

“61 milyar dolarlık tarımsal hasıla elde ediyoruz”
Türkiye’nin gayri safi tarımsal yurt içi hasılasının 23 milyar 

olarak devraldıklarını bu rakamı 61 milyara çıkardıklarını dile geti-
ren Bakan Eker, şöyle devam etti: “Alan aynı ama üretim farklı. Biz 
aynı alanda daha fazla ürün elde edecek şekilde, verimliliği artırıcı 
projeler, politikalar uyguladık ve aynı alandan artık 23 milyar dolar 
değil 61 milyar dolarlık tarımsal hasıla elde ediyoruz. Bizden önceki 
hükumet Türkiye’yi 33 milyar dolardan alıp 23 milyara düşürdü. Biz 
61 milyar dolara çıkardık ve hamd olsun Türkiye Avrupa’da 2008 yı-

lından bu yana birincilik tahtına oturdu ve birincilik tahtını muhafaza 
ediyor. İspanya’yı, İtalya’yı ve Fransa’yı tarımsal yurt içi hasıla bakı-
mından bu süre zarfında geride bıraktık. Avrupa’nın 10 yıllık tarım 
sektörü büyümesi ortalama yıllık 0.24 dür. Yani yüzde 1 değil. Biz 
Avrupa Birliği’nin yıllık sağladığı tarım sektörü büyümesinin 10 katı 
daha fazla büyüme kaydettik.” Tarım ürün ihracatını 4 milyar dolar-
dan aldıklarını ve bu rakamın 2013 yılında 17.7 milyar dolara çıktı-
ğını anlatan Bakan Eker, “Türkiye’de 76 milyon vatandaşın karnını, 
ülkeye gelen 35 milyon turistin karnını doyuruyoruz üstüne de 17.7 
milyar dolar tarım ve gıda maddesi ihraç ediyoruz. Bütün bunlar ge-
rek destekleme politikaları ve sağlanan verimlilik artışıyla oldu” dedi.

“Artık bin 681 çeşit tarım ve gıda maddesini dünyaya 
satıyoruz”

2002 yılında Türkiye’nin 161 ülkeye bin 480 çeşit tarım ve 
gıda maddesi ihraç ettiğini belirten Eker, 2013 yılında bu sayıya 31 
ülke daha ekleyerek artık 192 ülkeye tarım ve gıda maddesi ihraç 
ettiklerini belirtti. Satılan ürün çeşidinin de 200 çeşit daha arttığını 
vurgulayan Eker, “Artık bin 681 çeşit tarım ve gıda maddesini dün-
yaya satıyoruz. Bu da Türkiye’deki sanayicinin ve yatırımcının başarı-
sıdır. Türkiye’de çiftçiye ödenen tarımsal destekler 1.8 milyardı. 2015 
yılı bütçemiz tamı tamına 10 milyar. Yani 5 kattan daha fazla çiftçiye 
ödenen karşılıksız nakdi hibe destek miktarını artırmış oluyoruz”.

1’den devam

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı 
ile Denizbank işbirliğinde bu yıl 6.sı düzen-
lenen Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması 
sonuçlandı.

2009 yılından itibaren düzenlenen ve 
kamuoyunda yoğun ilgi gören yarışmaya bu yıl 569 katılımcı 2 bin 552 
eser ile katıldı.

Perşembe İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzde Vete-
riner Sağlık Teknikeri olarak görev yapan İlhan TURAN, düzenlenen 
yarışmada genel kategori dalında “Su Yalağı” adlı fotoğraf çalışması 
ile  birinci olmuştur. Bakanımız Sayın Mehdi EKER’den ödülünü alan 
personelimiz İlhan TURAN’ı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
olarak tebrik ediyoruz.

PERSONELİMİZ İLHAN TURAN 6. TARIM VE İNSAN
 KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

TYDH DESTEKLEME ÖDEMELERİ 
YAPILDI

İlimizde 20 adedi üretici örgütleri, 10 adedi serbest tarım 
danışmanı ve 1 adedi de şirket olmak üzere toplamda 31 kuruluş 
tarafından tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu 31 kuruluşumuz 108 tarım danışmanı ve 11 yöneticisi ile 
7.123 çiftçimize tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti götürmek-
tedir. 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine destekleme öde-
mesi yapılması hakkında 2014/15 numaralı tebliğ kapsamında ta-
rımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara çiftçi 
başına 600 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda 
ilk dilim ödemeleri Ocak ayı içerinde yapılmış olup; ilimizde hizmet 
veren kişi ve kuruluşlar tarafından hizmet alan 7.123 işletme için 
bu kişi ve kuruluşlara 2.849.200 TL destekleme ödemesi yapılmış-
tır. İkinci dilim ödemeler ise Ağustos 2015 tarihinde yapılacaktır.

Düzenlenen etkinlikte bir açıklama yapan İl 
Müdürü Kemal YILMAZ; “Okul çağındaki çocuklara süt temini ile 
doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmak, okul çağı çocuklarının 
süt ve sağlık üzerine etkisi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, 
çocuklara sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için kalsiyum ve protein 
bakımından zengin olan süt içme alışkanlığı kazandırılmasını teş-
vik etmek, süt içme olanağı sunarak sağlıklı beslenmelerine destek 
olmak, sağlıklı ve hijyenik süt tüketiminin yaygınlaşmasını sağla-
mak amacıyla “Okul Sütü Programı” başlatılmıştır. Bu kapsamda 
da İlimizde 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde 
toplam 320 okulda 43.977 öğrenciye yaklaşık 2.100.000 adet okul 
sütü dağıtımı yapılacaktır. Besinsel açıdan ‘mükemmel gıda’ olarak 
nitelendirilen sütün bileşimine bakıldığında çeşitli yaş grupları için 
temel besin öğelerini içerdiği görülmektedir. Her gün çocukların iki 
su bardağı süt veya eşdeğer süt ürünü tüketmeleri bilim çevrelerince 
tavsiye edilmektedir. Ayrıca, İl Müdürlüğümüzce Okul sütü programı 
kapsamında dağıtılan sütlerden dağıtılmadan önce ihtiyat amaçlı 
numune alınmakta, okul sütü denetimleri yapılmakta, öğrenci eği-
timleriyle süt ve gıda güvenilirliği konusunda bilinçlendirme çalış-
maları da yürütülmektedir” demiştir.

Müdürümüz Kemal YILMAZ’ ın konuşmasının ardıdan öğren-
cilere süt dağıtımı yapılmıştır.

Kan bağışçısı olup olamayacağınızı belirle-
yen kayıt; bu aşamada form doldurulmaktadır. Doktor muaye-
nesi, kan alma işlemi; bu aşamada 5 adet test yapılır. Hepatit 
B ve C, AİDS testi, Sifilis ve kan grubu testi. Bu testler hastalık 
bulaşma ihtimalini önlemeye yarar. Bu testlerden sonra şart-
lar uygun ise kan bağışı gerçekleşir. Bağış işleminden sonra 
ikramlar eşliğinde 10-15 dakika boyunca bağışı yapanın 
dinlenmesi sağlanır. Küçük bahaneler büyük iyiliklere engel 
olmamalıdır. İğne korkusu, zamansızlık gibi nedenlerle hayat 
kurtarmaya engel olmayalım, kampanyaya katılanlara teşek-
kür ederim” dedi. 

Kan Bağış Uzmanı Bünyamin UZUNLAR’ ın sunumunun 
ardından Altınordu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü-
müzde görevli Ziraat Mühendisi Turgut YEŞİLIRMAK’ a bugüne 
kadar 46 defa yapmış olduğu kan bağışları için İl Müdürü Ke-
mal YILMAZ tarafından plaket verilmiştir. Daha sonra başta İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal YILMAZ olmak üzere 
çok sayıda personelimiz kan bağışında bulunmuştur.

Unutmayın “Bağışlanan Her Kan Kurtarılan 3 Can”

“KAN ACİL DEĞİL SÜREKLİ İHTİYAÇTIR” “OKUL SÜTÜ 4 YAŞINDA”

İlimiz 6 -7 bin tonu bulan üretim rakamlarıyla Türkiye’de ilk 3 il ara-
sında yer almakta olup, hali hazırda meyve vermeyen ağaçların meyveye 
yatması ile birlikte üretim miktarımız daha da artacaktır. Yine kivi yetiştiri-
ciliğine uygun alanlarda kivi yetiştiriciliği yapılması durumunda ilimiz kivi 
üretiminde çok daha iyi yerlere gelecek ve ülkemizin ihtiyacı olan kivi ili-
mizde üretilebilecektir. Kivide verimi ve üretimi artırmaya yönelik çalışma-
ların yanında tadı ve aromasıyla marka olan ordu kivisinin pazar değerinin 
de korunmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu 
kapsamda düzenlenen bu konferansın ülkemiz ve ilimiz tarımı ve kivi yetiş-
tiriciliği için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” demiştir. Müdürümüz Ke-
mal YILMAZ’ın konuşmasının ardından Altınordu Belediye Başkanı Engin TE-
KİNTAŞ ve Altınordu Kaymakamı Şenol ESMER’de birer konuşma yapmıştır.

Konuşmaların ardından Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsünden Ziraat Mühendisi Dr. Kemal Abdurrahim KAHRAMAN; Kivi 
bahçelerinde budama ve tomurcuk – meyve seyreltme, kivi türleri ve kivi-
nin bitkisel özellikleri, kivide meyve kalitesini etkileyen faktörler ve kivinin 
ekolojik isteklerinin anlatıldığı kivi yetiştiriciliğinde yeni yöntemler konulu 
sunumunu yapmıştır. Ardından Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsünden Ziraat Mühendisi Dr. Barış ALBAYRAK; kivinin gübrelenmesi 
ve toprak verimliliğinin korunmasının anlatıldığı Kivide Bitki Besleme Yön-
temleri konulu sunumunu yapmıştır.

Yapılan sunumların ardından üreticilerin soruları cevaplanmış yapı-
lan ikramla konferans sona ermiştir

“KİVİDE KALİTE İÇİN BİTKİ BESLEME”  
KONFERANSINA İLGİ BÜYÜKTÜ
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- TATİL BİTTİ -
Bir işadamı, oldukça yoğun ve 
yorucu geçen bir seneden sonra 

tatile çıkmaya karar verir. Eşi de 
kendisi gibi meşgul olduğu için birlik-

te tatil yapacakları bir dönem ayarlamak 
zor olur. İspanya kıyılarında bir otel bulur 
ve bulduğu ilk uçakla oraya gider. Otele 
yerleşirken bir aylık bir rezervasyon yap-
tırır. Bir hafta kadar güzelce tatil yaptık-
tan sonra, bir akşam yemeğinde garson 
kendisine bir mektup iletir. Mektubu 
okuyan işadamı, tatilini geçirdiği otelin 
yöneticisinin yanına gider. “Ne yazık ki 
tatil sona erdi...” Yönetici şaşırır ve üzülür. 
“Ama beyefendi, bir aylık rezervasyon 
yaptırmıştınız, ne oldu böyle aniden?” 
İşadamı çaresiz bakışlarla cevap verir: 
“Evet bir ay kalacağım, ama tatil bitti. 
Karım işinden izin almayı başarmış ve iki 
gün sonra burada olacakmış..”

-TEMEL VE MAYMUN-
Nasa uzay üssünde yeni bir deneme yapı-
lıyormuş. Gönüllü başvuranlar arasından 
Temel, astronot adayı olarak seçilmiş. Ön 
elemede oldukça sıkı testleri geçen Temel; 
3 aylik ikinci bir eğitim ile iyi bir astronot 
olabilmiş. Beklenen an gelmiş ve Temel 
bir maymunla birlikte uzay mekiğine 
binerek havalanmış. Atmosfer aşıldıktan 
sonra Temel’in ilk işi; kendisine sıkı sıkıya 
söylenildiği gibi zarfları açıp maymunun 
ve kendisinin görev kartlarını okumak 
olmuş. Maymunun görevleri: “Yerküre ile 
bağlantıyı sürekli kontrol altında tutmak; 
her 2 saatte bir yörüngedeki sapmaları 
ayarlamak; füze içindeki hava basıncı, ısı, 
iletkenlik değerlerini aşağıya bildirmek; 
yakıt harcamasını ve motorların sırasını 
belirlemek...” diye devam ederken; oku-
maktan sıkılan Temel, kendi görev kartını 
açmış : “Maymunu iyi besle!”.

MALZEMELER; 1 kg bal kabağı, 2 paket bisküvi, 1 su bardağına 
yakın toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tarçın, 1 fiske tuz, 1 çay 
bardağı ceviz
Kreması için:
1, 5 su bardağı süt, 2, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı 
un, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 1 tatlı 
kaşığı tereyağı
Bulamak için; Hindistan cevizi
Balkabaklı Kuş Yuvaları Tarifi’nin Yapılışı
Temizleyip doğradığımız kabakları tencereye alıyoruz. Üzerine 1 
çay bardağı su ve bir fiske tuzu ekleyip pişiriyoruz (yumuşaması 

yeterli) tenceredeki fazla suyu süzüp içine toz şekeri, tarçını ve tereyağını ekleyip karıştırıyoruz. Sıcağıyla şekerler 
eriyor ve kabaklar da eziliyor sıkıntısız. Daha sonra soğumaya bırakıyoruz soğuyan kabaklara bisküvileri üzerine 
ufalıyoruz ve cevizi ekleyip yoğuruyoruz.
Kabakları soğumaya bıraktığımızda kremayı hazırlıyoruz tencere tereyağı hariç tüm malzemeleri koyup kaynatıyoruz  
Kabakların elimize yapışmaması için isterseniz ellerinizi yağlaya bilirsiniz ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvar-
lıyoruz ve ortasını açtırıyoruz parmağımız ile hepsini bitirdikten sonra hindistan cevizine bulayıp üzerine soğuyan 
kremadan 1 tatlı kaşığı koyuyoruz. Arzuya göre üzerine çikolata sosu yada ben mari eritilmiş çikolata yapabilirsiniz.

-  ISPANAKLI BÜLBÜL YUVASI BÖREĞİ - 

 - BABAMI İSTİYORUM-

- BALKABAKLI KUŞ YUVALARI -

ISPANAKLI 
BÖREK

*  *  *  *  *
BALKABAKLI 
KUŞ YUVASI
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BİTKİLER VE SAĞLIK: SOYA FASULYESİMALZEMELER
•6 adet yufka, 300 gr. ıspanak, 1 su bardağı beyaz peynir, 3 adet yumurta 
birinin sarısını ayıralım, Karabiber, zeytinyağı, 1 su bardağı kaşar peyniri 
rendesi
ARASINA SÜRMEK İÇİN
1 çay bardağı zeytinyağı / eritilmiş tereyağı, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket 
kabartma tozu
ISPANAKLI BÜLBÜL YUVASI BÖREK TARİFİ
1.Ispanağı bol su ile yıkayarak ince ince kıyın. 2.Üzerine peynir, karabiber 
ve zeytinyağını da ekleyerek karıştırın. 3.Yufkalardan birini tezgaha serin.

4.Yağ, yoğurt ve kabartma tozunu çırpıp her yerine sürün. 5.İkinci yufkayı da soslu yufkanın üzerine serin.
6.Üçgen şeklinde 6 veya 8 parçaya ayırın. 7.Her bir üçgeni geniş tarafından başlayarak sarın ve ortaya 
kadar rulo yapın. 8.Ortaya geldiğiniz de kenarlarda kalan iki ucu içe doğru kıvırın. 9.Üçgenin açıkta kalan 
ucun böreğin içine doğru kıvırın.  10.Bütün yufkalara 
aynı işlemi uygulayın. 11.Yağlanmış fırın tepsisine 
dizin.
12.Ardından iç harcın içine yumurtaları kırın ve karış-
tırdıktan sonra böreklerin üzerine 1-2 yemek kaşığı 
koyun.13.Ayrılan yumurta sarısını böreklerin kenar 
kısımlarına sürün. 14.Fırında kızarana dek pişirin.
15.Fırından çıkarmaya yakın üzerine kaşar peynir 
rendesini serpiştirin ve 2-3 dakika sonra fırından çı-
karın.

Besleyiciliği yüksek, kullanım alanı oldukça çeşitli ve geniş bir besin olan soya protein açısından 
çok zengindir. Bunun yanında bol miktarda demir, kalsiyum ve fosfor mineralleri ile B vitaminleri içerir. 
Ayrıca A, D, E ve P vitamini ve diğer minerallerden de barındırır.

Soyanın Faydaları: Sindirim sisteminin çalıştırarak hazmı kolaylaştırır ve kabızlığı giderir. Ba-
ğışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun ve zihnin yorgunluğunu giderir ve enerji verir. Soya fasulyesi 
kandaki kolesterolü düşürerek kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Kandaki şeker 
oranını dengeleyen Soya şeker hastalarına da yararlıdır. Sinirleri ve adaleleri güçlendirir. İyileşme sü-
resini kısaltır. Vücut gelişimini destekler. Östrojen hormonunun aşırı salgılanmasının oluşturacağı etki-
leri önleyerek rahim, meme ve boyun kanserine yakalanma riskini azaltır. Prostatın büyümesini 
engeller.

Soya Fasulyesi Nasıl Kullanılır? Yemeklerde 
kullanılmasının yanında soyadan elde edilen un 
bisküvi, pasta, kurabiye ve bebek mamalarının 
imalatında sıklıkla kullanılmaktadır. 

Adam yorgun argın eve döndüğünde 5 yaşındaki  çocuğu-
nu kapının önünde beklerken buldu. Çocuk babasına, “Baba bir 
saatte ne kadar para kazanıyorsun” diye sordu... Zaten yorgun 
gelen  adam, “Bu senin işin değil” diye cevap verdi.  Bunun 
üzerine çocuk “Babacım lütfen, bilmek  istiyorum” diye üste-
ledi. Adam “İllâ da bilmek istiyorsan 20 lira” diye cevap verdi. 
Bunun üzerine çocuk “Peki bana 10 lira borç  verir misin” diye 
sordu. Adam iyice sinirlenip, “Benim senin saçma oyuncakla-
rına veya benzeri şeylerine ayıracak param yok. Hadi, derhal 
odana git ve kapını kapat” dedi. Çocuk sessizce odasına çıkıp 
kapıyı kapattı. Adam sinirli sinirli “Bu çocuk nasıl böyle şeyle-
re cesaret eder.” diye düşündü. Aradan bir saat geçtikten sonra 
adam biraz daha sakinleşti ve çocuğa parayı neden istediğini 
bile sormadığını  düşündü, “Belki de gerçekten lazımdı”... Yu-
karı çocuğunun odasına çıktı ve kapıyı açtı...  Yatağında olan 

çocuğa, “Uyuyor musun” diye sordu. Çocuk “Hayır” diye cevap verdi...  “Al bakalım, istediğin 10 lira. 
Sana az önce sert davrandığım için üzgünüm.  Ama uzun ve yorucu bir gün geçirdim” dedi...  Çocuk 
sevinçle haykırdı, “Teşekkürler  babacığım”... Hemen yastığının altından  diğer buruşuk paraları çıkar-
dı. Adamın suratına baktı ve yavaşça paraları saydı. Bunu gören adam iyice sinirlenerek, “Paran  ol-
duğu halde neden benden para istiyorsun?...  Benim, senin saçma çocuk oyunlarına ayıracak vaktim 
yok” diye kızdı... Çocuk “Param vardı ama yeterince yoktu “ dedi ve yüzünde  mahcup bir gülücükle 
paraları  babasına uzattı; “İşte 20 lira...  Şimdi bir saatini alabilir miyim babacım!!!!”



Ordu’da TarımOrdu’da Tarım Sayfa 10Sayfa 10

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

5996 sayılı ‘’Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ‘’ gereği, gıda zincirinin tüm 
aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımız sorumlu-
luğundadır.

İl Müdürlüğü olarak temel amacımız; “Çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği” kapsamında birincil 
üretim dahil olmak üzere gıda, yem ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme, de-
polama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetimi 
ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzının sağlanması, üretici ve tüketici menfaatleri ile halk 
sağlığının en üst düzeyde korunması, sektörler arası haksız rekabetin önlenmesi, gıda sanayinin gelişmesi, 
toplumun dengeli ve yeterli beslenmesine yönelik miktar ve çeşitlilikte gıda sağlayarak bunların güvenilir 
olarak tüketiciye ulaşmasının sağlanmasıdır.

Üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetimlerimiz riske dayalı 
denetim, rutin denetim, Bakanlık/İl Yıllık Programı kapsamında numune denetimleri, 174 Alo Gıda hattı 
şikâyet ve ihbar denetimleri ile takip denetimleri şeklinde yürütülmektedir. Bunların dışında özel günler, 
özel dönemler ve özel kontroller amacıyla diğer denetimler de yapılmakta, ilçelerimize yönelik olarak toplu 
denetimlerde sürdürülmekte, bütün gıda işletmecilerinin denetimleri yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakan-
lığına bağlı okullarda bulunan kantin ve yemekhanelerin ayrıca okul çevresinde gıda satışı yapan ve/veya 
toplu tüketime sunan işyerleri ile söz konusu yerlerde satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuata 
uygunluğunun,  bir sömestr döneminde en az bir kez olmak üzere yılda en az 2 kez denetlenmesine özen 
gösterilmektedir.

İlimizde 2014 yılında 8.621 gıda işyeri denetimi yapılmıştır. Bu denetimler sırasında toplam 2.750 
gıda ürününün uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numune alınmıştır.  Bunların 2.066 adeti ithalat ve 
ihracat denetimlerine yöneliktir. 

Gıda İşletmeleri İçin Riske Dayalı Denetim, Alo 174 denetimi,  Bakanlık/İl yıllık kontrol planı, kalıntı 
izleme ve diğer amaçlarla 731 adet yurtiçi denetim amaçlı numune alınmıştır.  31.12.2014 tarihine kadar 
alınan toplam 731 numunenin 14 ünün nihai analiz sonucu Türk Gıda Kodeksine uygun çıkmamıştır. Gerek 
analiz sonuçlarına göre gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 88 işletmeye toplam 
459.292 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 1 olay hakkında da Savcılığa suç duyurusunda bulunul-

muştur.  Numune alımlarında gıdalardaki insan sağlığını riske eden kriterler ile taklit ve tağşişe yönelik 
tespitler üzerinde ağırlıklı olarak durulmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, etkili bir denetim sistemi, tüketicinin, tüketici örgütlerinin denetimlere katıl-
maları, 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 aldığı gıdalarla 

ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketiciler de “174 Alo Gıda Hattı”nı arayarak ihbarda bulunabil-
mektedirler.

2014 YILINDA 8.621 ADET GIDA DENETİMİ YAPILARAK  
88 İŞLETMEYE 459.292 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

 Bakanlığımız taşra müdürlükleri web sitelerinin tek çatı altın-
da toplanması kapsamında İlçe Müdürlüklerimiz web sitesi sorumlu-
larına İl Müdürlüğümüz konferans salonunda eğitim düzenlenmiştir.

İl Müdürlüğümüz web sitesi sorumluları Serkan ŞAHİN ve Gür-
büz KURUCU tarafından verilen eğitimde kullanıcılara ilçe müdürlük-
lerine tahsis edilen web sitelerinin site içeriği, aktif kullanımı, haber, 
duyuru, İl ve İlçe müdürlüklerinin tanıtımı ve site kullanımı detaylı bir 
şekilde uygulamalı olarak anlatıldı.

İlçe Müdürlüklerimiz resmi web sitelerine ordu.tarim.gov.
tr/ilçeadı adresinden ulaşılabilir.

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZE 
WEB SİTESİ EĞİTİMİ VERİLDİ

 13 Mayıs 2014 tarih ve 28999 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile doğal afetlerden dola-
yı ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları 
en az % 30 oranında zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 
ve Bakanlık diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel 
kişilerin, tarımsal amaçlı kooperatiflerin T.C Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceği 
karara bağlanmıştır.

Bu karar kapsamında  Türkiye genelinde meydana 
gelen yangın, aşırı sıcak, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu 
yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, 
kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi ve 
hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle eki-
lişleri, ürünleri,  hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en 
az yüzde 30 zarar gören çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) ve Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı diğer kayıt sistemlerine göre 
kayıtlı gerçek ve tüzel üreticilerin borçlarının 1 yıl süreyle er-
telenmesi imkanı sağlanmıştır.

İlimizde 2014 yılı içerisinde İl ve İlçe Müdürlüklerimi-
ze başvurup, oluşturulan hasar tespit komisyonlarında mü-
racaatları uygun görülen üreticilerimiz ile il dışında gezginci 
arıcılık yapan arıcılarımızın bulundukları il/ilçenin hasar 
tespit komisyon kararları gereği toplamda 6.919 çitçimizin 
borçları 1 yıl süre ile ertelenmiştir.

2014 YILINDA 6.919 ÇİFTÇİMİZİN 
BORÇLARI ERTELENDİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız “Taşra Teşkilatının 
Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi” nde yapı-
lan değişiklik ile; tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin 
önüne geçmek amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kul-
lanımı Kanununda değişiklik yapan kanun hükümleri ile 6537 
sayılı su ürünleri ve balıkçılık faaliyetlerine ilişkin 2014/6716 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı hükümleri gereği İl Müdürlüğümüz 
bünyesinde Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Balıkçılık ve Su Ürün-
leri Şube Müdürlüğüne Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Mü-
dürlüğünde Su Ürünleri Mühendisi olarak görev yapan Metin 
GÜREL getirilirken, Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü görevini 
halen Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü 
olarak görev yapan Abdullah ÖZTÜRK yürütecektir.

Yeni açılan Şube Müdürlüklerimizin Ordu tarımı ve hayvancı-
lığına hayırlı olmasını diliyoruz. 

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE 2 
ADET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuru Süreleri 30 
Haziran 2015 tarihine uzatılmıştır.

Üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşa-
mamaları için 30 Haziran 2015 tarihi mesai bitimine 
kadar İl ve İlçe Müdürlüklerimize şahsen veya kanuni 
temsilcileri yolu ile başvuruda bulunmaları gerek-
mektedir.

Tüm üreticilerimizin ürünlerinin bol, kazaçlarının 
bereketli olmasını dileriz. 

2015 YILI ÇKS BAŞVURU SÜRESİ 
UZATILDI


