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İlimizin katma değerini arttırmayı amaçlayan çiftçilerimize destek olalım projesi kapsamında; Arıcılar birliğine üye olan aile arıcılarımıza 
Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçesindeki 122 adet  arıcımıza 2.440 kat kovan ve 24.400 adet temel petek çerçevesi, Ardeşen, Çamlı-
hemşin, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde organik arıcılık yapan 37 adet arıcımıza 1.110 kat kovan 11.100 adet temel petek çerçevesi ayrıca 
ilimizde bitkisel üretim faaliyetinde bulunan 55 adet aile çiftçimize16.500 adet maviyemiş (likapa) fidan dağıtımı yaptık.

Kırsal gelişmişlik seviyesi ülke ortalamasının al-
tında olan bölgelerde birkaç ili kapsayacak şekilde 
IFAD (Uluslar Arası Tarımsal Kalkınma Fonu) kırsal 
kalkınma projeleri yürütülmektedir. 

Tuz, NaCl olarak bilinen beyaz kristal yapılı bileşik-
tir. Dünyanın her yerinde bulunan tuz tarih buyun-
ca önemli bir ticaret maddesi de olmuştur. 

Proje kapsamında yer alan eğitimlerin yapılacağı 
illerdeki/ilçelerdeki GTHB İl ve İlçe Müdürlükleri ile 
Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Ziraat Odası Başkan-
lıkları ve İşkur İl/İlçe Birimleri projenin uygulanma-
sında her aşamada aktif bir şekilde yer almaktadır.  

Yapılan müracaatların tamamı bitkisel ürün işleme 
ve paketleme projeleri olup toplam proje tutarı 
2.780.00 TL,  hibe tutarı ise 1.390.000 TL’dir.

Rize-Bayburt-Gümüşhane
Projesi Hayata geçiyor.

Fazla Tuz Tüketiminin
ZARARLARI

Tarımsal Nüfus
Gençleşiyor

Hibe Projeleri 
Değerlendirildi
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Tüm denizlerde 15 Nisan - 31 
Ağustos tarihleri arasında gırgır ağ-
ları ile su ürünleri avcılığı, trol avcı-
lığına açık tüm karasularımızda ise 
15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasın-
da trol ağları ile su ürünleri avcılığı 
yasaklanmıştır. 

Gerek çiğ, gerek pişirerek tükettiğimiz 
sebzelerin insan sağlığında önemli bir 
rolü vardır. Sebzeler içerdikleri vitamin-
ler, mineral maddeler, karbonhidrat, 
yağ ve proteinler sayesinde sağlık ve 
beslenme üzerinde önemli bir rol oy-
narlar. Ülkemiz ekolojik koşullarının 
uygunluğu nedeni ile birçok sebzenin 
üretilebildiği bir konumdadır. 

Ülkemizde, tarım sigortası olarak 
tanımlanan, bu risk transfer sistem-
leri içinde; bitkiler, bitkisel ürünler ve 
seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve 
makineleri ile çiftlik hayvanlarının, 
sürdürülebilir güvence altına alınması 
hedeflenmektedir.

Temel besinimiz olan Ekmeğin, sofra-
mıza gelene kadar geçtiği aşamaları 
öğrenmeleri için Fen Lisesi öğrencileri  
ile birlikte uygulamalı olarak fırın dene-
timleri yapıldı. Öğrencilere ekmek ya-
pımında kullanılan malzemeler tek tek 
gösterilerek tanıtıldı.

Balıkçılık av 
sezonu kapandı

Kendi fidanınızı
yetiştirin

Neden 
TARSiM?

Öğrencilerle yapılan  
gıda  denetimi
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ORGANİK ARICILARIMIZA
KOVAN DAĞITIMI
YAPILDI
Rize Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Müdürlüğünce uygu-
lanan ‘’ Rize İlinde Organik 

Arıcılığın Yaygınlaştırılması Pro-
jesi ‘’ kapsamında 21.04.2015 
tarihinde Ardeşen İlçesi Belediye 
toplantı salonunda tören düzen-
lendi. Tören Gümrük ve Ticaret 
eski bakanı Rize Milletvekili Haya-
ti YAZICI, Rize Milletvekili Nusret 
BAYRAKTAR, İstanbul  Milletvekili 
Osman Aşkın BAK, Rize Milletve-
kili Adayı Hikmet AYAR, Ardeşen 
Belediye Başkanı Hakan GÜLTE-
KİN, İl Müdürümüz Şafak BULUT, 
Ardeşen, Çamlıhemşin, Fındıklı, 
Pazar İlçe Müdürlerimiz, İlimiz Arı-
cılar Birliği Başkanı Fevzi CİVA-
OĞLU,   basın temsilcileri ve çok 
sayıda çiftçi katılımı ile gerçekleşti.  
      Törende  Ardeşen Belediye 
Başkanı Hakan GÜLTEKİN’in hoş-
geldiniz  konuşmasının ardından  
İstanbul  Milletvekili Osman Aş-
kın BAK ve Rize Milletvekili Nus-
ret BAYRAKTAR Rize’de çaydan 
sonra  arıcılığın önemi ve İlimiz-
de  Organik Ürün yetiştiriciliğinin  
(başta çay, bal, fındık, kivi, lika-
pa…) her geçen gün daha da artış 
göstermesinin sevindirici olduğu-
nu söyledi. Bayraktar, konuşma-
sında, kendilerine sunulan brifing 
dosyasından edindiği bilgilerin 

kendilerini ziyadesiyle memnun 
ettiğini belirterek bunları bizim bu 
kadar ayrıntılarıyla takibimiz elbet-
te mümkün değil ancak memnu-
niyetle görüyorum ki son dört yılda  
Rize’ye yapılan tarımsal destekle-
me tutarı 43 milyon TL.ye ulaşmış 
ve sürekli yükselen bir grafik gös-
termektedir. Organik tarım desteği 
bir önceki yıla göre yaklaşık sekiz 
kat artmış, bütün bunlar memnu-
niyet verici gelişmelerdir dedi.
     Sayın Bakan Hayati YAZICI ise 
konuşmasında arı gibi çalışmak 
deyimi üzerinden arıcılık faaliyet-
lerinin önemi ve tarımsal örgütlen-
meye vurgu yaparak üreticilerimizi 
her zaman destekledik, destekle-
meye de devam edeceğiz dedi.
     Konuşmaların ardından ko-
van dağıtım töreni yapıldı. Tören-
de proje kapsamında  Ardeşen, 
Çamlıhemşin, Fındıklı ve Pazar 
İlçelerimizde organik arıcılık faali-
yetinde bulunan  37 arıcıya 1110 
kat kovan dağıtıldı.  Gümrük ve 
Ticaret eski bakanı Hayati YAZICI, 
Rize Milletvekili Nusret BAYRAK-
TAR, İstanbul  Milletvekili Osman 
Aşkın BAK, Rize Milletvekili Adayı 
Hikmet AYAR, ve Rize İl Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü Şafak 
BULUT hak sahiplerine kovanları 
teslim etti. 
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ARICILARIMIZA DESTEĞİMİZ 

TÜM HIZIYLA
DEVAM EDiYOR

 İl Müdürlüğümüzce İlimiz Arıcılığının 
geliştirilmesi için 12/12/2012 tarihinde 
başlatmış  olduğumuz destek projesi 
15/03/2015 tarihinde Millet Vekilimiz 
Hasan KARAL ,Rize Belediye Başkanı 
Prof.Dr.Reşat KASAP, Derepazarı Be-
lediye Bşk. Yakup SAMANGÜL, İl Mü-
dürümüz Şafak BULUT, İlimiz Arıcılar 
Birliği Başkanı Fevzi CİVAOĞLU ve çok 
sayıda çiftçimizin katılımıyla Derepazarı 
ilçesinde devam etti.
       Törende konuşma yapan Millet Ve-
kilimiz Hasan KARAL,  “ Rize’mizde çay 
bizim olmazsa olmazımız. Ama çay tek 
başına bizim geçimimize yeterli olmaya-
biliyor. Onun için çayımızı destekleyici 
bazı adımlar atmamız gerekiyor. Bun-
lardan bir tanesi ziraat odasının başlat-
tığı kividir. Ama bence ondan daha da 
önemlisi arıcılık sektörünün desteklen-
mesi ve geliştirilmesi olayıdır. Bu destek 
ile 12/12/2012 tarihinden bugüne kadar 
İlimiz arıcılarına 5 milyon TL’lik destek 
yapıldığını, bu destekler de arıcılarımıza 
19200 adet kovan, 192000 adet temel 
petek çerçevesi, muhtelif sayıda  bal 
süzme makinesi , bal dinlendirme tan-
kı, kışlatma iskelesi desteği yapılmıştı. 
Bugün burada Derepazarı ve İyidere İl-
çelerinde faaliyet gösteren 78 adet aile 
arı işletmesine 1560 kat kovan ve 15600 
adet temel petek dağıtımı arıcılar birliği-
ne üye arıcılarımıza %100 hibe olarak 
dağıtacağız. Önümüzde ki süreçte arıcı-
larımıza ve çiftçilerimize desteğin devam 
edeceğini belirten KARAL  bu çalışma-
larda emeği geçen başta Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürüne ve çalışma 
arkadaşlarına teşekkür ederim. Dağıtım 
törenin ilimiz arıcılığına ve ülkemiz arıcılı-
ğına hayırlı olması temennisiyle. “ ifade-
lerini kullandı.
       Rize Belediye Başkanı Prof Dr. Re-
şat Kasap ise buradaki konuşmasında, 
Rize’nin genel anlamda gelirinin çaydan 
sağlandığını son yıllarda ise turizmin 

önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade 
ederek, bu iki gelirinin ardından üçün-
cü olarak bal geliri olduğunu kaydetti. 
Rize’nin geçimi ile ilgili geleceğinin bal 
sektörü olacağını ifade eden Kasap, bu 
nedenle viyadüklerin altında Rize’nin 
sembollerini resmederken bal ve arıyı da 
sembolize ettiklerini ifade kaydederek, 
“Bu tesadüfen olan bir şey değildir. Ta-
mamen buna inanarak ifade ettiğimiz bir 
bakış açısıdır. Devamlı daha iyiye gitmek 
için mutlaka adımları atmamız gerekiyor. 
Alternatif ürünler geliştirirken arıcılık ve 
balcılık bir sektör haline gelmiş olma-
lı. Bal ve arı deyince Rize akla gelmeli. 
Rize’nin bu konuda çok önemli bir mar-
kası var. Anzer balı. Bu açıdan Rize’de 
ki balı pazarlamak çok zor değil. “ dedi.
      Rize İl  Müdürümüz Şafak Bulut, ko-
van dağıtımındaki kriterlere değinerek, 
“Kriterlerimizde öncelikli olarak üretici ör-
gütlerini güçlendirebilmektir. Dolayısıyla 
bu demek değildir ki sadece arıcılar bir-
liğine üye olan arıcılara destek olacağız. 
Buradaki asıl maksat üretici örgütlerine 
üye olarak birlikte hareket etmektir. Bu-
nun önemine de dikkat çekmek için arı-
cılar birliğine üye olanlara öncelik verdik. 
Diğer üreticilerimize de bundan sonraki 
süreçte desteklerimiz devam edecektir. 
Arıcılar birliğinde kimlerin hangi anlam-
da nerede hangi noktada bizzat arıcılı-
ğı ticari anlamda geçim kaynağı olarak 
uyguladıklarını tespit edebildiğimiz için 
önceliği onlara verdik. Diğer dilekçelerin 
tamamını biz dikkate alıyoruz. Bunun 
gibi benzer projelere başvuracakların 
ilçe veya il müdürlüğümüze başvurma-
larını talep ediyorum.” dedi.
       Konuşmaların ardından kovan dağı-
tım törenine geçildi.  Milletvekilimiz Ha-
san Karal, Rize Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Reşat Kasap ve  Rize İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Şafak Bulut kovan-
ları hak sahiplerine teslim etti.
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Maviyemiş ( Likapa) 

Fidanları 
Üreticisiyle Buluştu

Rize Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdür-
lüğünce uygulanan 
‘’ Bitkisel Üretiminin 

Geliştirilmesi Projesi ‘’ kap-
samında 26.Nisan.2015 ta-
rihinde Yeni Rize Şehir stad-
yumunda tören düzenlendi. 
Törene Rize Milletvekili Hasan 
KARAL, Rize Belediye Başka-
nı Prof.Dr.Reşat KASAP, İl Ge-
nel Meclis Başkanı Mehmet 
KAZANCI, İl Müdürümüz Şa-
fak BULUT , İl Müdürlüğümüz 
teknik elemanları , basın men-
supları ve çok sayıda üretici 
katılmıştır.  

   Törende İl Müdürü-
müz Şafak BULUT açılış ko-
nuşmasında, çaya ilave olarak 
dar gelirli aile işletmelerinin 
bu tür desteklerle gelirlerinin 
artırılmasına katkı sağladığını 
ve gelir düzeylerinin artırıldı-
ğını söyledi. İl Müdürlüğümüz 
bünyesinde yapılan projele-
rin ve bu projeler bünyesinde 
yapılan çalışmaların sürdü-
ğünü belirtti. Ayrıca Bitkisel 
Üretimin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında 55 aileye 16.500 
fidan üretim desteği yapılaca-
ğından söz etti.

Ardından   Rize Milletvekili 
Hasan KARAL konuşmasın-
da Rize’de çaya ilave destek 
ürünü olarak likapanın her 
geçen gün artış gösterdiğini, 
çayın yanında maviyemişin 
öneminden bahsetti. Son yıl-
larda   Rize’ye yapılan tarımsal 
desteklerin arttığını bu yön-
den çalışmalarından dolayı İl 
Müdürlüğüne teşekkür ettiğini 
belirtti. Her zaman üreticileri-
mize destek olmaya devam 
edeceğiz dedi.
 Konuşmaların akabin-
de sertifika dağıtım töreni ya-
pıldı. Törende Rize Milletvekili 

Hasan KARAL, Rize Belediye 
Başkanı Reşat KASAP, İl Ge-
nel Meclis Başkanı Mehmet 
KAZANCI, Rize İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Şa-
fak BULUT proje kapsamın-
da üreticilere sertifikalarını 
ve fidanları teslim etti. Tören 
sonunda Fındıklı , Pazar, Gü-
neysu, Çayeli, İyidere, İkizde-
re, Kalkandere, Derepazarı, 
Çamlıhemşin, Ardeşen ilçe-
lerimiz ve Rize Merkez deki 
maviyemiş (likapa) üreticileri 
fidanlarıyla buluştu.  
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TARIM DANIŞMANLARININ  
ÜRETİCİLERİMİZLE

FAALİYETLERİ
DEVAM EDİYOR!!!

“TARIMSAL NÜFUS 
GENÇLEŞİYOR” 

 Tarımda yaşanan hızlı gelişme ve değişimlere para-
lel olarak,çiftçilerimizin bilgi ihtiyacını karşılamak ve tarladan 
sofraya güvenilir gıda arzını gerçekleştirmek için Sertifikalı 
Tarım Danışmanlığı uygulaması bakanlığımız tarfından 2009 
dan itibaren uygulanmaya başlanmış ve buna bağlı olarak 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sisteminin yaygın ,etkin ve 
verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla ülkemizde 
2009 dan beri ,Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmeti Ba-
kanlığımız tarafından desteklenmektedir.İlimizde ilk  olarak 
Pazar Ziraat Odası  2011 yılında 3 tarım danışmanı ile çiftçi-
lerimize hizmet vermeye başlamış ve diğer zıraat odası,bir-
lik ve derneklerimizin yetki belgesi almasıyla  2014 yılında 9 
tarım danışmanı olarak çiftçilerimize hizmet vermektedirler.
Tarım danışmanlarının artması, ilimiz tarımı ve üretici bazın-
da olumlu katkı sağladığı düşünüldüğünde tarım danışmanı 
sayısının daha da  artırılması planlanmaktadır.Bu kapsamda 
Bakanlığımız tarafından bu zaman diliminde ilimize toplam 
da 789.000 TL Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri 
destekleme ödemesi yapılmıştır.

 İlimizde S.S. 38 Sayılı Fındıklı Fındık Tarım Satış 
Kooperatifi, Ardeşen ve Çayeli Ziraat Odası ve iki adet de 
Serbest Tarım Danışmanı, Tarımsal Danışmanlık Hizmeti 
vermektedirler. Tarım danışmanları; Çay, Kivi ,Fındık,Maviye-
miş(likapa) başta olmak üzere diğer çok yıllık ürünlerle ilgili 
çiftçilerimize yetiştiricilik,hasat ve pazarlama gibi konularda 
çalışmalar yapmaktadır. Gerek çiftçilerimizle yapılan eğitim 
toplantılarıyla gerekse sahada yapılan demonstrasyon ça-
lışmalarıyla çiftçilerimiz mevcut ürünler hakkında yetiştirme 
metodları, tarımsal yeni teknolojik gelişmeler ve yetiştiricilik 
gibi tarımsal konularda bilgilendirilerek donanımlı olmasına 
yardımcı olmaktadırlar. Yapılan eğitim toplantıları ve saha ça-
lışmaları sayesinde çiftçilerimiz hastalık ve zararlı etmenleri-
ne karşı erken önlem almaktadır.Ayrıca danışmanlarımız di-
ğer üretici birlikleriyle ortak çalışmalar yaparak çiftçilerimize 
yetiştiricilik dışında ürünün pazarlanması konusunda ortak 
tecrübe kazandırmaktadır.

Proje kapsamında yer alan eğitimlerin yapılacağı illerdeki/il-
çelerdeki GTHB İl ve İlçe Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Mü-
dürlükleri, Ziraat Odası Başkanlıkları ve İşkur İl/İlçe Birimleri 
projenin uygulanmasında her aşamada aktif bir şekilde yer 
almaktadır.  
“Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” projesini amacı; genç nüfusun 
tarıma kazandırılması,modern üretimin gereklerini yerine ge-
tiren kişilerin yetiştirilmesi, kırsal göçün engellenmesi,tarımla 
uğraşan genç çiftçilerin profesyonelleştirilmesi, genç çiftçi-
lerin yaşadıkları ortamda örnek birer çiftçi haline getirilme-
si,gençlerin tarımsal yenilikleri takip etmesi ve uygulama-
sı,eğitim verilen alanlarda ilgili sektör paydaşları ile gençlerin 
bağlantı kurmalarını temin etmek, eğitime katılanların aldık-
ları eğitime uygun alanlarda faaliyet gösteren üretim, işleme, 
ambalajlama, pazarlama vb. tarıma dayalı sanayi tesisleri ile 
işbirliği ve pazarlama olanakları konusunda bağlantılar kur-
maları için girişimlerde bulunulması sağlanmış olacaktır.
 Projenin hedef grubu; Kırsal kesimde, özellikle tarım 
sektöründe yaşayan işsiz (kendi adlarına herhangi bir iş si-
gorta girişi olmayan) en az ilkokul mezunu, 15-40 yaş ara-
sında, tarımsal üretimin içinde ve gönüllülük esasına uyan 
kişilerden oluşmaktadır.  



KÖY TAVUKÇULUĞUNU
GELiŞTiRME PROJE 
EĞiTiMi

 Rize ili 325.000 nüfusa sahip, Türkiye’nin 
en çok yağış alan ilidir. ( Yıllık toplam yağış 
miktarı 2300 mm’nin üzerindedir. Kaynak:-

Rize Valiliği resmi sitesi.)  Arazi yapısı oldukça eğimlidir. 
Tüm bu özellikler bir araya toplanınca ilimizde yapılan  
tarımsal faaliyetler daralmaktadır. Bu nedenlerden dolayı 
ilimizde yem bitkileri yetiştiriciliği yapılmamaktadır. İl dışın-
dan gelen yemin maliyetinin yüksek olması hayvancılık 
sektörünün gelişimini  olumsuz  yönde etkilemektedir.  İli-
mizin çiftçi ailelerinin geçim kaynağı, çay sektörü üzerine 
kurulmuş bulunmaktadır. Bu da zamanla ilimizdeki  köy-
den kente göçü  hızlandırmıştır. 

 İl Müdürlüğümüzce hazırlanıp uygulamaya konu-
lan Köy Tavukçuluğunun yaygınlaştırılması projesindeki 
amacımız; hem yöre halkının tarımsal alanda bitkisel üre-
timden farklı ama hayvansal üretim kadar maliyetli olma-
yan  yumurta tavukçuluğunun yetiştiriciliğinin yaygınlaştı-
rılmasını sağlayarak ilimiz için  ek bir istihdam oluşturmak 
ve köyden kente göçü bir ölçü de olsa azaltmak, hem de   
son zamanlarda  doğal ürünlerle beslenme isteği  artan 
tüketicilerin talebinden doğan açığı doldurmaktır.  Gelir 
düzeyi yüksek olan tüketici kesim,   aynı ürünün doğal 
olanı ile fabrikasyon veya modern tarım teknikleri kullanı-
larak üretilmiş olanı arasında ciddi fiyat farkı bulunmasına 
rağmen yine de  doğal olanını tercih etmektedir. Piyasa-
daki bu  arz talep ilişkisi tamamen doğal ürünün  piyasa-
da  az bulunması ile alakalıdır.  Uygulanacak olan bu proje 
ile doğal yumurta piyasasındaki boşluğun doldurulması 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla müdürlüğümüzün imkan-
ları dahilinde 3.etap 85adet kümes ile 1700 adet tavuk 
hibesi yapılmıştır.

 Tavukların çiftçilere tesliminden önce tavuk yetiş-
tiriciliği ve hastalıkları konusunda proje uygulayıcısı olarak 
projede yer alan çiftçilere gruplar halinde konu uzmanı 
Veteriner Hekimlerimiz tarafından 20 Ocak Salı günü Mu-
radiye Belediyesi’nde eğitim verilmiştir.

 Eğitime ;Muradiye Beldesi,Çaykent Beldesi,Kü-
çükçayır köyü,Taşköprü köyü,Derebaşı köyü ve Pazarköy 
çiftçilerimizin yanı sıra şube müdürlerimiz de katılmıştır.

 Eğitim sonrası çiftçilerimizin soruları cevaplandırı-
lak projede istenilen köy tavukçuluğu üretimine dönüşün 
sağlanması konusunda bilgilendirme yapılmıştır.İlerleyen 
günlerde de çiftçilerimizin tavuk ve sertifikaları dağıtıla-
caktır.Böylece de projenin devamı hedeflenmektedir.
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AÇIK TAVUK ve
KASAP KÖFTE SATIŞI
YASAKLANDI
Bakanlığımızca 13.03.2015 tarihine kadar geçen 
sürede açıkta tavuk satışı ( dökme olarak ) kanatlı et 
ve et ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kırmızı et ve 
kanatlı et karışımı üretimlerinin perakende işletmede 
yapımına izin verilmişti.

Geçen süre içerisinde uygulamada görülen ak-
saklıklar neticesinde açık tavuk satışı ve et 
ürünlerinin perakende işletmelerde üretimi Et 
ve Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Tebliğ (13.02.2015 tarih ve 29266 

sayılı Resmi Gazete) ile iptal edilmiştir. Market, kasap gibi 
perakende işletmelerde kanatlı etlerinin dökme olarak, satışı 
yasaklandı. Perakende işletmelerde kanatlı etleri artık hazır 
ambalajlı etiketli olarak satışa sunulabilecek. Ancak müşteri-
nin talebi doğrultusunda satın alınan ürün parçalanabilecek. 
Perakende işletmelerde önceden çekilmiş ve paketlenmiş 
kıyma satılamayacak, müşteri talebi doğrultusunda müşte-
rinin gözü önünde kıyma, köfte, soslu ürünler anlık olarak 
yapılıp müşteriye verilebilecek. İşletme Önceden hazırlanıp 
satış reyonlarında bulunduramayacak. Ayrıca otel, lokanta 
gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren hazır yemek üreten 
işletmelerin çiğ et, köfte  gibi pişmemiş et karışımlarını satışı 
da yasaklandı. Yine kasap market gibi perakende işletmeler-
de sucuk, sosis, salam, pastırma gibi et ürünlerinin üretimi 
de yasaklandı. Tebliğin ilgili hükmü 01.07.2015 tarihinde yü-
rürlüğe girecek. Yine Üretilen ürünlerde % 100 dana eti ve 
% 100 ifadeleri etikette kullanılamayacak. Ayrıca Kavurma 
da %5 olan tuz oranı %3 e düşürüldü. Tebliğin bu hükmü 
01.01.2016 da yürürlüğe girecek.
 
 Müdürlüğümüzce Rize genelinde işletmelere Tebliğ 
hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Tebliğe uygun dav-
ranmayan işletmelere 5996 sayılı kanun gereği 7,323 TL ile 
14,649 TL arası idari yaptırım uygulanacaktır.
 
 Kanatlı ve kırmızı et ve et ürünleri üretimi Bakanlığı-
mızca izne tabi ve onaylı işletme kategorisindedir. Bu ürün-
leri yapıp satmak isteyen işletmelerin Bakanlığımızdan onay 
alması gerekmektedir. Bu işletmeler 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği; Gıda 
Hijyeni Yönetmeliği, Gıda İşletmelerinin Kayıt Onay İşlem-
lerine Dair Yönetmelik, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen 
Kuralları Yönetmeliği, Gıda ve Yemin resmi kontrollerine 
Dair Yönetmelik, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine 
İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik,Türk Gıda Ko-
deksi (T.G.K.)  Etiketleme Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi 
Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Hayvan-
sal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik aktif Maddelerin 
Sınıflandırılması ve Maximum Kalıntı Limitleri Tebliği, T.G.K. 
Pestitislerin Maximum. Kalıntı Limitleri Yönetmeliği, T.G.K. 
Bulaşanlar Yönetmeliği, T.G.K. Gıda Katkı Maddeleri Yönet-
meliği hükümlerine tabidir.
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ÖĞRENCİLERLE YAPILAN 
GIDA DENETiMi

UNLU MAMUL ÜRETiM 
YERLERiNDE BU KEZ 

MiNiKLER 
DENETiMDE

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 
SEMPATi PROJESi

 İl Müdürlüğümüzce; Rize Fen Lisesi 10.sınıf öğren-
cilerinin  “Gıda Kontrolorü ve Gıda denetimleri” konulu pro-
jelerine katkıda bulunmak için uygulamalı denetimler yapıl-
dı.
Temel besinimiz olan Ekmeğin, soframıza gelene kadar 
geçtiği aşamaları öğrenmeleri için Fen Lisesi öğrencileri  ile 
birlikte uygulamalı olarak fırın denetimleri yapıldı. Öğrenci-
lere ekmek yapımında kullanılan malzemeler tek tek göste-
rilerek tanıtıldı.
 Fırında çalışan personelin uyması gereken hijyen 
kuralları, Ekmek pasaları ve Ekmek pasa bezlerinin temiz-
liği, Genel hijyen kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Ekmek yapımında  kullanılan Tuz ve  Ekmek Mayasının kul-
lanılma miktarları hakkında bilgilendirme yapıldı, etiketleri incelendi.Un ve Malzeme deposunun saklama sıcaklığı ve ortam 
temizliğine bakılarak öğrenciler bilgilendirildi. Denetim sırasında hazırlanan hamur, denetim sonunda üretilen  ekmek olarak 
raflar da yerini alırken üretimin ve denetimin tüm aşamaları öğrencilerimize anlatıldı.  Bu bağlamda Gıda ve Yem Şubemizce 
Öğrencilerimizin proje çalışmalarına destek verildi.

Geçtiğimiz haftalarda ilk etkinliğini gerçekleştirdiğimiz mi-
nik eller tarımın içinde sempatik projesi kapsamın da mi-
nikler bu kez pastacılık ve unlu mamuller üretim yerindeydi. 
Gülbahar anaokulu ili birlikte yürüttüğümüz projede 4 yaş 
grubu anaokulu öğrencileri İlimiz pastacılık ve unlu ma-
muller üretim yerlerinden olan tatlıcım pastanesine misafir 
oldu. Üretim hanede miniklerle birlikte pasta ve süsleme-
leri yapıldı. Ardından işletmenin üretim yeri üniteleri tanıtıl-
dı. Üretim yerinde görevli bulunan pasta ustası miniklere 
küçük pasta süslemeleri yaptırarak eğlenceli vakit geçirtti. 
Ardından işletmenin ve kurumumuzun Gıda Mühendisleri; 
işletmede uyulması gereken  gıda hijyeni ve temizlik konu-
sunda  miniklere bilgi verdi. Projenin devam eden faaliyet-
lerinde önümüzdeki günlerde helva, reçel ve lokum üretim 
yerlerini ziyarette bulunulacaktır.

Ocak ayında hayata geçirilen minik eller tarımla tanışıyor 
sempati projesine devam ediliyor. Müdürlüğümüzce ya-
pılan ve Gülbahar Hatun Anaokulunun iştiraki ile hayata 
geçirilen proje kapsamında ilimiz su ürünleri yetiştiricilik 
tesisleri, unlu mamul ve pastacılık işletmeleri, reçel ve 
helva fabrikaları ziyaret edilerek su ürünleri mühendisli-
ği ve gıda mühendisliği meslekleri tanıtıldı. Minikler ta-
rafından büyük bir ilgiyle karşılanan projede amacımız, 
geleceğimizin teminatı olan minik yavrularımızın ileride 
seçecekleri mesleklerde bakanlığımız bünyesinde kadro 
alan meslek gruplarını yaşayarak tanımalarını sağlamak-
tır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar minik-
lere veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği,  kimyager,  
biyolog gibi meslek grupları yerinde yapılacak işletme 
ziyaretleri ile tanıtılacaktır.
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FAZLA TUZ TÜKETİMİNİN
ZARARLARI
Tuz, NaCl olarak bilinen beyaz 

kristal yapılı bileşiktir. Dünya-
nın her yerinde bulunan tuz 
tarih buyunca önemli bir tica-

ret maddesi de olmuştur. Besin mad-
desi olmasının dışında dericilikte, 
hayvan besiciliğinde, su yumuşatma 
sistemlerinde ve kimya sanayisinde 
kullanılır. Sofra tuzu yemeklerimiz 
için elektrolit sodyum sağlar. Bu mi-
neral vücut içinde hücreler arası sıvı 
dengesinin sağlanması, kasların ka-
sılması ve sinir iletilerin transferi için 
gereklidir. Tuz aynı zamanda sindirim 
sisteminde besinlerin emilimine yar-
dımcı olmaktadır.
 Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi 
günlük en fazla 2300 mg sodyum yani 
yaklaşık olarak 5500 mg tuz tüketil-
mesini önermektedir. Tuzun, özellikle 
de sodyumun yeterli miktarlarda tü-
ketimi gerekli olmasına rağmen, çok 
fazla tuz tüketimi durumunda vücut-
ta ciddi dengesizlikler ve birçok ciddi 
hastalığın görülme riski artmaktadır. 
Fazla tuz tüketiminin vücutta yol aça-
cağı başlıca zararlar şunlardır:

1. Yüksek Kan Basıncı (Hipertan-
siyon): Böbreklerin idare edebile-
ceğinden daha fazla miktarda tuz 
tüketilmesi durumunda fazla tuz 
suyu tutar ve kan hacmi artar. Bu 
da kan basıncının artmasına neden 
olur. Yüksek kan basıncı ciddi sağlık 
problemlerine neden olur ve ciddi bir 
erken belirti de göstermez. Yani için-
de bulunduğunuz durumun farkında 
olmayabilirsiniz.
2. Kalp Hastalıkları ve Felç: Çok 
fazla tuz tükettiğinizde ve kan basın-
cınız çok yüksek olduğunda, zaman-
la ekstra baskı damarlarınızı daha 
az elastik hale getirebilir ve plak adlı 

yağ tabakalarının veya çöküntülerinin 
oluşmasını sağlayabilir. Bu da damar 
sertleşmesine ve tıkanıklığına neden 
olur. Damar sertleşmesinde damarlar 
daralarak ve duvarları kalınlaşarak 
kalbin daha zor çalışmasına ve so-
nuçta kalp krizi, kalp yetmezliği ve 
felç riskinin artmasına neden olur. 
Harvard Halk Sağlığı Okulu’na göre 
fazla tuz tüketimi felç riskini %23, 
kalp hastalıklarını ise %14 oranında 
artırmaktadır.
3. Vücudun Su Tutması: Sodyum 
doğal olarak suyu çektiği için, fazla 
tuz tüketimi vücudun sıvıları tutması-
na neden olur. Vücudun suyu tutma-
sı rahatsızlık vermekle kalmaz, uzun 
vadede sağlığınız için tehlikeli olabi-
lir. Vücudun kronik olarak su tutması 
kalp yetmezliğine, böbrek hastalık-
larına, akciğer hastalığına ve eklem 
yangısına sebep olabilir. Belirtileri 
şunlardır: Ellerde ayaklarda ve bilek-
lerde terleme, eklem sertliği, hızlı kilo 
alımı, kiloda ani dalgalanmalar, karın 
bölgesinin genişlemesi. 
4. Dehidrasyon (Sıvı Kaybı):  Bol 
su tükettiyseniz fazla sodyum alsa-
nız bile su tutulması görülebilir, fakat 
yeterli su almadığınızda ya da vücut-
ta bir rahatsızlığınız varsa veya ilaç 
kullanıyorsunuz idrarınıza çok fazla 
su geçebilir bu da dehidrasyona (su 
kaybı) neden olabilir. Bu durumda 
vücudunuza aldığınız fazla sodyum 
hala dengeleyebilmek için suya ihti-
yaç duyar fakat yemeğinizde yeterli 
su yoksa vücudunuz bu su ihtiyacı-
nı hücrelerden çekerek karşılamaya 
çalışır. Bunun sonucu da aşırı susa-
ma, bulantı, halsizlik, mide krampları, 
kusma ve ishal vakaları görülebilir.
5. Osteoporoz (Kemik Erimesi): 
Sodyum vücudun kalsiyum emilimini 

ve kullanımını engeller. Bunun sonu-
cu olarak da kemik kütlesinin kay-
bolmasına ve kemiklerdeki gözenek 
miktarının artmasına neden olur. Me-
nopozdan sonrası kadınlar, diyabetli-
ler ve kemik erimesi riski taşıyan yaş-
lılar tuz tüketimi konusunda oldukça 
dikkatli olmalıdırlar. Fazla tuzlu bir 
beslenme kemiklerde kırılma riskini 
ciddi oranda artırır ve diğer iskeletsel 
deformasyonlara neden olur.
6. Böbrek Bozuklukları: Vücutta 
kullanılmayan fazla sodyum ve kal-
siyum idrara karışır. Bu da böbrek-
lerin süzme yükünü artırır ve kristal 
oluşma ihtimalini yükseltir. Artan kan 
basıncı ve kan hacmi de böbreklere 
fazlasıyla zarar vermektedir. Ayrıca, 
fazla sodyum tüketimi idrara kalsi-
yum karışımın neden olur ve bu da 
böbrek taşlarının oluşumuna neden 
olur
7. Sindirim Hastalıkları: Sodyum 
vücutta kanın ve diğer sıvıların asit 
baz dengesini ayarlar. Çok fazla tuz 
asitlerin geri akışını tetikleyerek mide 
ekşimesine neden olur ve uzun vade-
de üst sindirim sistemine zarar verir. 
Çalışmalar fazla tuzlu yemek yeme 
alışkanlığının oniki parmak bağırsağı 
ve mide ülserinin ve kanser riskinin 
artmasına neden olur.
8.Elektrolit ve Hormon Dengesiz-
likleri: Fazla sodyum hem elektrolit 
hem de hormon dengesini bozabilir. 
Aşırı sodyum alımı sinir iletilerinin ta-
şınmasını engelleyebilir ve baş dön-
mesi, kas krampları ve titreme gibi 
semptomları açığa çıkarabilir. Ayrıca 
algılamada bozukluğa, kafa karışıklı-
ğına ve depresif belirtilere yol açabilir.
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Tuzu Azaltmak İçin Neler 
Yapılabilir ?
 Konuyla ilgili olarak; 29 Eylül 2010 tarihli ve 27714 sayılı Resmi Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan 
“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” ve “Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı” yürütül-
mektedir. 
 Yürütülen programlar kapsamında, tuz ve şeker tüketiminin azaltılmasına yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nca 30.12.2014 tarih ve 2014.5776.79/322 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 

1. http://www.bilgiustam.com/tuz-nedirtuzun-zararlari-nelerdir/
2. http://multiyasam.com/fazla-tuzun-zararlari/
3. Rize Halk sağlığı Müdürlüğünün Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Şeker ve Tuz Kullanımı İle İlgili Genelge konulu yazısı. 

KAYNAKLAR

1- Yemeği tuzsuz yapıp sofrada tuz eklenerek tuz tüke-
timi azaltılabilir
2- Satın alınan ürünlere dikkat edilmeli, etiketleri mutlaka 
okunmalı sodyumu azaltılmış ürünler tercih edilmelidir.
3- Deliği küçük tuzluklar seçilmelidir.
4- Yemeklerin lezzetini arttırmak için farklı tatlar (özellik-
le baharatlar) kullanılabilir.
5- Tuzlanarak saklanan ürünlerde tuz miktarı çok fazla-
dır. Bu ürünleri tüketmekten uzak durulmalıdır.
7- Bol su içilmelidir. Su ve maden sularının sodyum mik-

tarı etiketlerinden kontrol edilmelidir.
8- Sebze meyve tüketimi arttırılmalıdır.
9- Konservelerin tuzunu azaltmak için yiyecekler yıkana-
rak kullanılabilir.
10- Et, balık ve tavuk ürünlerinde konservelenmiş veya 
dondurulmuş ürünleri değil taze olanlar tercih edilmeli-
dir.
11- Kahvaltılık tahıl gevrekleri tüketirken düşük tuz oran-
lı olanları tüketilmelidir.
12- Cips tüketimine dikkat edilmelidir.
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NEDEN TARIM 
SiGORTASI?
Türkiye’de tarım sektörü, 

nüfusun gıda maddeleri 
gereksinimini karşıla-

ması, milli gelire ve istihdama 
katkısı, tarıma dayalı sana-
yinin hammadde kaynağını 
oluşturması, belli bir kesime 
istihdam olanağı sağlaması, 
dışa bağımlılığın önlenmesi 
ve ödemeler dengesi üze-
rinde önemli etkilerin olması 
gibi başlıca temel nedenlerle 
ekonomide stratejik rol ve iş-
levini korumayı sürdürmek-
tedir. Nüfusun temel ihtiyaç 
maddelerini üreten tarım sek-
törü; doğal, ekonomik, sosyal 
ve kişisel risklerden en çok 
etkilenen sektördür. Tarımın 
makroekonomik açıdan des-
teklenmesi ve uzun vadeli 
istikrarlı politikalarla yönlen-
dirilmesi gerekmektedir. Ta-
rımsal ürünlerde verimliliği ve 
kaliteyi artırabilmek için ne 
kadar yoğun ve en son tek-
noloji kullanırsak kullanalım 
göz önünde bulundurma-
mız gereken bir diğer önemli 
konu, meteorolojik riskler ve 
belirsizliklerdir. Çünkü bitkisel 
ve hayvansal ürün üretim sa-
halarımız meteorolojik olayları 
etkisi altındadır. Bitki ve hay-
vanların  yaşamlarını etkileyen 
risk ve belirsizlikler, önemli 
ölçüde hasarlara sebebiyet 
verebilmekte, bu hasarlar ba-
zen bütük boyutlara ulaşabil-
mektedir. Bu durum üretimin 
sürdürebilirliğini engellemek-
tedir. Üretimde meydana ge-
lebilecek miktar kayıpları ve 
kalitenin düşmesi, gerek ülke 
ekonomisinde gerekse üretici 

gelirinde istikrarsızlığa sebep 
olmaktadır. Tarımsal üretim-
deki üreticilerin gelirlerinde 
istikrarın sağlanması, ülkele-
rin en temel tarım politikasıdır. 
Üretici gelirlerinde meydana 
gelebilecek özellikle ani dü-
şüşler, ülkelerin makro ekono-
mik dengelerini de etkileyecek 
düzeyde olmaktadır. Tarımsal 
üründe devamlılığı sağlamak  
amacıyla yasal,teknik ve eko-
nomik açıdan bir takım ted-
birlerin alınması zorunluluk 
arz etmektedir. Tüm dünyada 
olduğu gibi, ülkemizde de ta-
rımsal üretimin devamlılığını 
sağlamak amacıyla yasal, tek-
nik ve ekomoöik birçok tedbir 
alınmış ve alınmaktadır. Bu 
çerçevede, tarım sektörünün 
karşılaştığı risklerin etkisini 
azaltmak amacıyla, iki temel 
yasa çıkarılmış ve sektör des-
teklenmiştir.
 Bu yasalar; Muhtar  
Çiftçilere Ödünç Tohumluluk 
Verilmesi Hakkındaki Kanun 
(8.7.1948 ve 5254 Sayılı Ka-
nun) 2001 yılında yürürlülük-
ten kaldırılmıştır. Tabii Afet-
lerden Zarar Gören Çiftçilere 
Yapılacak Yardımlar Hakkın-
da Kanun (20.6.1977 tarih 
ve2090 Sayılı Kanun). Bu ya-
salar ile yangın, yer sarsıntısı, 
yer kayması, fırtına, taşkın, sel, 
don, dolu, kuraklık, haşere ve 
hastalık gibi risklere teminat 
verilmiş ve bunlardan etkile-
nen çiftçilere, çeşitli şekillerde 
kamu yardımı yapılmış ve ya-
pılmaktadır. Tarımsal teknoloji-
de meydana gelen gelişmeler, 
doğal risklerin etkilerini azalta-

madığı gibi, yukarıda belirtilen 
yasalarla yapılan yardımlar-
dan faydalanan üretici sayısı 
dikkate alındığında, bunların 
da yetersiz kaldığı gözlen-
miştir. Sonuçta, bu yardımlar 
ve ertelenen çiftçi  borçları 
her yıl devlete büyük ölçüde 
bütçe yüklü  getirmiştir. Risk-
ler transfer edilemediği için, 
devlet ve çiftçiler büyük eko-
nomik kayıplara uğramışlardır. 
Gelişmiş ülkeler, yürüttükleri 
tarımda korumacılık  politi-
kalarını, tarımda risk yönetim 
programları ile uygulamaya 
koyarak; tarım sektörünü, sa-
yılan riskler karşısında sürekli 
ve çok yönlü destelemektedir. 
Tarımdaki riskleri, devletin ve 
üreticilerin üzerinden alacak 
şekilde, risk transfer sistem-
lerini kurmuşlardır. Bu çer-
çevede, tarımsal üretimdeki 
risklere karşılık; idari, teknik 
ve ekonomik  tedbirlerin alın-
masıyla birlikte, modern risk 
yönetimi olarak tarım sigorta-
larını kabul etmişlerdir.
 Ülkemizde, tarım si-
gortası olarak tanımlanan, bu 
risk transfer sistemleri içinde; 
bitkiler, bitkisel ürünler ve se-
ralar, tarımsal yapılar, tarım 
alet ve makineleri ile çiftlik 
hayvanlarının, sürdürülebilir 
güvence altına alınması he-
deflenmektedir. Tarımsal üre-
timinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve risklerden do-
ğabilecek belirsiz kamu bütçe 
yükünün planlı hale getirilerek, 
üreticilerin uzun  vadeli ge-
lir istikrarına kavuşturulması 
amaçlanmıştır. Cumhuriyet 

tarihimizde devrim olarak  ni-
telendirebileceğimiz, 5363 
Sayılı tarım Sigortaları Kanu-
nu, TBMM’de kabul edilerek, 
21 Haziran 2005 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir. Uygu-
lama ile Devlet Tarım Sigortası 
yaptıran çiftçilere prim desteği 
verilmeye  başlamıştır. Kanun 
ile “Tarımda Risk Yönetimi” 
yeni bir boyut ve ivme kazan-
mış olup, üreticilerin, kanun-
da belirtilen riskler nedeniyle 
uğrayacağı zararların tazmin 
edilmesini temin etmek, prim 
desteği sağlamak üzere, ta-
rım sigortaları uygulamasına 
yönelik esaslar belirlenmiştir. 
Tarım sigortaları ile daha önce 
sigorta edilemeyen sel, kurak-
lık ve don gibi geniş alanlar-
da  ve büyük hasarlara neden 
olan ve doğal felaket (katast-
rofik risk) özelliği taşıyan risk-
lerin sigortalanmasını sağla-
yarak, hem riskleri yönetilebilir 
kılmak hemde bu risklerin ne-
den olduğu zararları karşıla-
madaki yükünü azaltmaktadır. 
 Tarım Sigortaları 2015 
yılı uygulamalarının yer aldı-
ğı ‘’Tarım Sigortaları Havuzu 
Tarafından Kapsama Alınacak 
Riskler, Ürünler, Bölgeler ve 
Prim Desteği Oranlarına İliş-
kin 2014/7093 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı’’,31 Aralık 2014 
tarih ve 29222 sayılı (4. Mü-
kerrer) Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu Karar ile;
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• Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi 
halinde; bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere; açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski ayrıca meyve 
bahçeleri ile bağlarda dolu ağı ve örtü sistemleri için dolu paketindeki riskler ve dolu ağırlığı riski,

• 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,

• Süt ve erkek besi sığırları ile erkek ve dişi mandalar için ölüm riski,
• Koyun ve keçi ile koç ve tekeler için ölüm riski,
• Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,
• Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum ve 

deprem riskleri,
• Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olan aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su bas-

kını,taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,

ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlar kap-
samında; Bakanlığımızın kayıt sistemle-
rine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, 
ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri 
dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havu-
zu tarafından teminat altına alınmıştır.
2015 yılında 2014 yılı uygulamalarına 
ilave olarak; meyve bahçeleri ile bağlar-
da dolu ağı ve örtü sistemleri için isteğe 
bağlı olmak üzere dolu paketindeki risk-
ler ve dolu ağırlığı riski, yağ gülü için dolu 
paketindeki riskler, hububat ürünlerinde 
sap kısmı, arıcılıkta vahşi hayvan saldırısı 
riski, su ürünleride kafes ve ağlar için ka-
zalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum ve 
deprem riskleri ilk defa teminat kapsamı-
na alınmıştır.
Ayrıca, büyükbaş hayvanların sigortaya 
kabul yaşı 8 güne, küçükbaş hayvanlar 
için sigortaya kabul yaşı 3 aya indirilmiş 
olup, gezginci arıcılık yapan üreticilere ait 
poliçelerde, poliçe vadesi içerisinde nak-
liyat riski dört (4) kez olarak arttırılmıştır.
Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde 
%50 oranında uygulanacak, ancak açık 
alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklen-
me dönemi dolayısı ile sigorta paketinde-

ki diğer riskler hariç sadece don riskinde 
1/3 oranında ek prim desteği olarak kar-
şılanacaktır.
Devlet sigorta prim desteğinden yarar-
lanacak üreticilerin, 5488 sayılı Tarım 
Kanununun 20 nci maddesi d fıkrası ve 
geçici 2 nci maddesi ile 5363 sayılı Tarım 
Sigortaları Kanununun 13 üncü madde-
si ikinci paragrafında belirtildiği şekilde; 
Bakanlığımızın çiftçi kayıtlarına kayıtlı 
olmaları yasal bir zorunluluktur.Bu bağ-
lamda Bitkisel Ürün Sigortasında Çiftçi 
Kayıt Sistemi (ÇKS), Sera Sigortasında 
Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS), Su Ürünle-
ri Sigortasında Su Ürünleri Kayıt Sistemi 
(SKS), Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortasında 
Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ile Büyükbaş 
ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasın-
da Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) gibi 
çiftçi kayıtları dikkate alınmaktadır.Üreti-
cilerin, tarım sigortası prim desteğinden 
yararlanabilmesi için bu kayıt sistemleri-
ne kayıtlı olması ve bu kaydını her sene 
güncellemesi gerekmektedir.
Sera, Su Ürünleri, Arıcılık (Arılı Kovan) ve 
Hayvan Hayat Sigortalarında diğer bran-
şlardan farklı olarak kayıt ile birlikte risk 

incelemesi sonucunun olumlu olması ha-
linde sigorta poliçesi düzenlenmektedir. 
Bu işlem yapılırken kriterler önceden be-
lirlenmekte ve tüm bölgeler için standart 
olarak uygulanmaktadır. Risk incelemesi 
sonucuna göre eksikliklerin tamamlan-
ması talep edilmekte ve devamında po-
liçe düzenlenmektedir.
Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 
için; 5363 Sayılı Tarım Sigortaları kanu-
nunun Yardım ve Borç ertelemesi ile İlgili 
17’inci maddesinde belirtilen; “Bu kanun 
kapsamında, uygulama yılında ter alan 
riskler için tarım tarım sigortası yaptırma-
yan üreticiler, 20.06.1977 tarihli ve 2090 
sayılı kanundan yararlanamaz.” hükmü 
uygulanmaktadır. Ancak, Tarım Sigorta-
ları Havuzu tarafından sigorta edileme-
yen tesisler, işletmeler, ürünler ve risklerle 
ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlarla 
(www.tarsim.gov.tr) mevzuat kapsam 
dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 5363 sa-
yılı Tarım Sigortaları Kanununun 17’inci 
maddesindeki uygulama yılında ter alan 
riskler arasında sayılmamaktadır. 
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DÜŞÜK FAiZLi KREDi
UYGULAMA TEBLiĞi
YAYIMLANDI

HiBE 
PROJELERi
DEĞERLENDiRiLDi

Tarımda düşük faizli kredile-
rin koşulları belirlendi. 
Bakanlar Kurulu’nun, Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Koo-
peratiflerince Tarımsal Üreti-
me Dair Düşük Faizli Yatırım 
ve İşletme Kredisi Kullandı-
rılmasına İlişkin Kararın Uy-
gulama Tebliği (2015/8) 14 
Mart 2015 tarihli Resmi Ga-
zete ’de yayınlandı.
Desteklerden üreticilerin 
tarımsal üretime yönelik fi-
nansman ihtiyaçlarının uy-
gun koşullarda karşılanması 
amacıyla T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin kredi kullandırı-
mına ilişkin usul, esas ve 
kıstaslarına uygun olmak 
koşuluyla, kararda belirtilen 
usul ve esaslar dikkate alı-
narak, gerçek ve tüzel kişiler, 
tarımsal amaçlı kooperatifler 
ve Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (diğer kamu ku-
rum ve kuruluşları hariç) ya-
rarlanabilmektedir. 
Hayvancılık, arıcılık ve su 

ürünlerinden kontrollü örtü 
altı tarım, stratejik bitkisel 
üretim, tarımsal ürün işleme, 
paketleme ve depolama, ye-
nilenebilir enerji yatırımları, 
stratejik bitkisel üretim, su-
lama ve iyi tarım uygulama-
larından, organik tarıma ka-
dar birçok tarımsal faaliyeti 
içine alan düşük faizli kredi 
uygulamasında; üretim ko-
nularına göre üst limit 12,5 
milyon TL ile 1,0  milyon TL 
arasında değişen oranlarda 
kredi desteği ve  % 100 ile 
% 25 arasında faizlerde indi-
rim desteği sağlanmaktadır. 
Banka ve TKK tarafından 
01/01/2015 - 31/12/2015 
tarihleri arasında (bu tarihler 
dahil) Bankaca uygulanmak-
ta olan tarımsal kredi cari 
faiz oranlarından kredi konu-
ları itibarıyla belirlenen oran-
larda indirimler yapılmak ve 
kredi üst limitleri aşılmamak 
suretiyle tarımsal kredi kul-
landırılabilir. 

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, 
kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim 
ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarım-
sal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 
oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışma-
larının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belir-
li bir kapasitenin oluşturulması  amacıyla 26 Ekim Aralık 
2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklen-
mesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların 
Desteklenmesi Tebliği (tebliğ no : 2014/43)” kapsamında 
ilimizde yapılan 5 adet hibe projesi müracaatı,  Sayın Vali 
Yardımcımız Mehmet ÖZER Başkanlığında toplanan ko-
misyon tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendir-
me sonucunda tebliğe uygun olan 4 adet müracaat uygun 
görülmüş olup, bu projelerin program kapsamına alınması 
ve uygulanması için teklif edilen projeler Bakanlığımızca 
da uygun bulunarak yatırım programına alınmıştır. Yapılan 
müracaatların tamamı bitkisel ürün işleme ve paketleme 
projeleri olup toplam proje tutarı 2.780.00 TL,  hibe tutarı 
ise 1.390.000 TL’dir.
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RİZE BAYBURT
GÜMÜŞHANE 

KIRSAL KALKINMA 
PROJESİ 

HAYATA GEÇİYOR

Kırsal gelişmişlik seviyesi ülke ortalamasının altında 
olan bölgelerde birkaç ili kapsayacak şekilde IFAD 
(Uluslar Arası Tarımsal Kalkınma Fonu) kırsal kalkın-

ma projeleri yürütülmektedir. Uygulandığı kırsal bölgeler-
deki her türlü tarımsal üretim ve altyapı faaliyetlerine hibe 
desteği sağlayan projelerden, ülkemizin değişik bölgele-
rinde şu ana kadar 8 adet proje uygulanmış olup, projelerin 
ortalama bütçeleri 30-80 milyon TL, proje uygulama süresi 
ise 3-5 yıl arasındadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından ön projelerin hazırlanmasını müteakip, Kalkınma 
Bakanlığına gönderilerek yatırım programına alınması sağ-
lanmaktadır. Yatırım Programındaki bu projeler Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Uluslararası fon kuruluşlarından 
(IFAD gibi) fon sağlayarak uygulamaya geçilmektedir.

Bu kapsamda projenin ana hatlarını belirlemek, proje sa-
hasındaki olası proje paydaşlarıyla görüşmelerde bulun-
mak ve proje ana rapor taslağını oluşturmak üzere 02-03 
Mart tarihlerinde Bakanlığımız adına çalışma grup sorum-
lusu İlker MANYAZ, proje yürütücüsü Saliha AKBAŞ, Mü-
hendis Ekrem SAVAŞ ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü(FAO) adına danışman Tunç Deniz ŞENSOY bey 
bölgemize ziyarette bulunmuştur. Proje hazırlık safhasın-
da kırsal kalan ilçelerimiz Hemşin, Çamlıhemşin, Kalkan-
dere ve İkizdere bölgeleri ziyaret edilmiş olup ilçelerdeki; 
İlçe kaymakamlıkları, ilçe müdürlükleri, Tarımsal kalkınma, 
Arıcılar Birliği, Islah Amaçlı Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliği,  Su ürünler Üreticileri Birliği, 
Kivi Üreticileri Birliği başkan ve temsilcileri ile ziraat odala-
rı, muhtarlar ve önder çiftçilerle toplantılar yapıldı.  Ayrıca 
İkizdere ve Hemşin ilçelerimizde köy ziyaretleri yapılıp böl-
genin arazi yapısı incelenmiştir. Toplantılar sonrası İlçele-
rin öncelikli talepleri, sorunları not edilerek projelendirme 
aşamasında bu sorunların giderilmesi ve taleplerin yerine 
getirilmesi değerlendirmeye alınacaktır.
 Bakanlığımızca uygulanacak ‘’Rize, Bayburt ve 
Gümüşhane Kalkınma Projesi (RBGKY)’’ nin bir kısım fi-
nansmanının İslam Kalkınma Bankası (İKB)’ndan sağlana-
cak kredi ile yürütülmesine karar verilmiş olup, proje ana 
rapor hazırlıkları devam etmektedir. Bu çerçevede 12 Mart 
tarihinde Genel Müdürlüğümüz adına Ekrem SAVAŞ ( Ba-
kanlık Proje Sorumlusu) ve Deniz ŞENSOY (Kıdemli Pro-
je Uzmanı) ve İslam Kalkınma Bankası yetkililerinden Nur 
ABDİ bey kurumumuzu ziyaret etmişlerdir.  Proje hazırlık 
safhasında Hemşin, Çamlıhemşin, Kalkandere, İkizdere ve 
Güneysu İlçe müdürlüleri, Tarımsal kalkınma ve Su ürünler 
kooperatif başkanları, ziraat odaları, Üretici birlik ve Hay-
van Yetiştiricileri birliği başkanları ve önder çiftçilerle İl Mü-
dürlüğümüzde İl Müdürümüz Şafak BULUT başkanlığın-
da bir toplantı tertiplenerek potansiyel proje paydaşları ile 
tanışılarak, proje hakkında bilgi (öncelikli talepler, tarımsal 
ürünlerin üretim, işleme, depolama ve pazarlanması vb. ile 
ilgili sorunlar) alışverişinde bulunulmuştur.

Projenin içeriği;

• Organik tarımın geliştirilmesi,
• Yem bitkisi üretiminin artırılması,
• Nadasa bırakılan tarım alanlarının azaltılması,
• Süt hayvancılığının teşvik edilmesi,
• Pazarlama alt yapısının iyileştirilmesi ve tedarik zinci-

rinde zayıf noktaların güçlendirilmesine yönelik çalış-
maların yapılması,

• Mera yönetiminin geliştirilerek verimliliklerinin artırıl-
ması,

• Meyvecilik faaliyetlerinin artırılması,
• Arıcılığın yaygınlaştırılması, çevre dostu tekniklerinin 

benimsetilerek tarımsal kirliliğin azaltılması,
• Son yıllarda oldukça rağbet gören eko-turizm, yayla 

turizmi, doğa turizmi için uygun alanlarda tarım ve 
kırsal kalkınma ile yakından ilgili ilk çalışmaların yapıl-
ması,

• Kırsal alanda eğitim faaliyetleri ile özellikle kadınların 
toplumsal yerinin iyileştirilmesi,

• Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, gibi faaliyet 
konularını içermektedir.
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2014-2015 Yılı Balıkçılık
Av Sezonunda İlimiz

Balık Av Sezonu
Kapandı

 İlimizde 1 Eylül 2014 tarihi ile denize açılan balıkçıla-
rımız 1 Eylül sezon açılışından bu güne kadar 30374 kg su 
ürünleri avcılığı gerçekleştirmiştir. Karaya çıkış noktalarımız-
dan   29 bin ton hamsi, 300 ton palamut, 750 ton istavrit, 
120 ton deniz salyangozu ve diğer su ürünleri olmak üzere 
toplamda 30374 kg su ürünleri avcılığı çıkışı olmuştur.

 Sezon boyunca ilçe müdürlüklerimizle koordineli 
olarak devam ettirdiğimiz denetim ve kontrollerimizde ka-
raya çıkış noktalarında 889 , Barınak ve çekek yerlerinde 
250, su ürünleri hali ve perakende satış yerlerinde 460, su 
ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde 86 ve balık 
nakli yapılan yol güzergahlarında 25 denetim olmak üzere 
toplamda 1711 kontrol ve denetim yapılmıştır. Bu denetim 
ve kontroller sonucunda  asgari avlanma boyunun altında 
avlanarak satılmakta olan istavrit ve lüfer balıkları ile birlikte 
26 ton hamsi balığına el konulmuş olup ; toplamda 9423 tl 
idari para cezası uygulanmıştır.

Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlan-
mak, üretimi ve su ürünleri ihracatını arttırmak üzere, 
deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stok-
larının korunması, ekonomik türlerin geliştirilmesi ve su 

ürünleri kalkınma plan hedeflerine ulaşılmasını sağlamak ama-
cıyla Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılı-
ğını Düzenleyen  3/1  Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına 
getirilen genel yasaklar 15 Nisan’da başladı.

*Tüm denizlerde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır 
ağları ile su ürünleri avcılığı, trol avcılığına açık tüm karasuları-
mızda ise 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında trol ağları ile su 
ürünleri avcılığı yasaklanmıştır. 

*Fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulun-
mayan alamana (voli) ağları ile dönem boyu avcılık yapılması 
serbesttir. Ancak 22 metreden (12 kulac) daha fazla derinliğe 
sahip alamana (voli) ağları ile gırgır avcılığının yasak olduğu dö-
nemde, avcılık yapılması yasaktır.

*Karasularımızda 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında algar-
na ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır.
* Bütün karasularımızda 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında 
kalkan avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan av-
cılığı dönem boyunca yasaktır. Av yasağından önce avlanarak 
İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine stok tespiti 
yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın başlamasından itibaren 
en geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur.

*Tüm karasularımızda 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında 
ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik 
avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari 
ile palamut avcılığı serbesttir.
* Su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağla-
rı, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan 
(drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, 
balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması 
yasaktır. 

*Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde is-
tihsal vasıtaları bulundurulamaz. Ancak yasak zaman ve yer-
lerden geçiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hü-
küm uygulanmaz.

 *Genel av yasağı döneminde, belli bir tür veya türlere yönelik 
olarak avlanma izni almış olan balıkçı gemileri ile bu türler dışın-
daki türlerin avlanması durumunda, izin belgeleri iptal edilir. Bu 
gemilere içinde bulunulan dönem dâhil olmak üzere, bir sonra-
ki av sezonunda da aynı izin verilmez.
*Birincil ve/veya ikincil av araçları trol veya gırgır olarak tanım-
lanmış balıkçı gemilerinin, bu av araçlarıyla avcılığın yasak ol-
duğu dönemde, Bakanlık izni haricinde başka istihsal vasıtala-
rıyla avcılık yapması yasaktır.

*Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin 
her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılma-
sı yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunula-
cak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine 
konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 
24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il 
müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorun-
ludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il müdürlüğünden izin 
alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edi-
lemez.

*Unutmayınız, sürdürülebilir avcılık, balıkların yaşamlarında en 
az bir kere üremelerine imkân vermekle sağlanır. Kaçak avcılık 
yaparak günü kurtarmak yerine, av yasaklarına uyarak gelece-
ğimizi kurtaralım.
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SU ÜRÜNLERİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLİMİZ

2014 yılı sonu itibarı ile ilimiz Su Ürünleri Yetiştiriciliği kapa-
sitesi aşağıdaki gibidir:

2011-2014 yıllarına ait İlimiz Su Ürünleri Yetiştiricilik Kapasi-
temiz aşağıdaki grafiklerde verilmiştir:

Yetiştiricilik tesislerimiz büyüklüklerine göre dağılımı aşağı-
da verilmiştir:

2014-2015 yılları içinde 3 adet toplam 83 ton/yıl kapasite-
li su ürünleri yetiştiricilik tesis müracaatı bulunmakta olup, 
ön izin ve proje onay aşamasındadırlar. Ayrıca 1 adet tesi-
simize ait revize proje Bakanlığımız tarafından onaylanmış 
olup, yatırım aşamasındadır. Söz konusu tesis kapasitesine 
160 ton/yıl ilave yatırım yapacaktır. Yeni yatırımlarla ilimiz su 
ürünleri yetiştiricilik kapasitesi 243 ton/yıl artış göstererek 
2915,5 ton/yıl’a ulaşacaktır.

2014 yılında 31 adet Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisimizin üret-
tiği 840.568 kg. Su Ürünleri Yetiştiricilik ürününe 611.640,35 
TL destek verilmiştir. 2011-2014 yılları arasındaki Su Ürün-
leri Yetiştiricilik desteklemeleri aşağıdaki tablolarda belirtil-
miştir:
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KENDİ FİDEMİZİ 
YETİŞTİRMEK 
ZOR DEĞİL !

Gerek çiğ, gerek pişirerek tüket-
tiğimiz sebzelerin insan sağ-
lığında önemli bir rolü vardır. 
Sebzeler içerdikleri vitaminler, 

mineral maddeler, karbonhidrat, yağ ve 
proteinler sayesinde sağlık ve beslenme 
üzerinde önemli bir rol oynarlar. Ülkemiz 
ekolojik koşullarının uygunluğu nedeni ile 
birçok sebzenin üretilebildiği bir konum-
dadır. 
Fidemizi yetiştirirken kendi tohumlarımı-
zı yetiştirmemiş ve hazır tohum alacak 
isek dikkatli olmalı belgesi olan satıcılar-
dan temin etmeliyiz. Paketli tohum tercih 
etmeli etiketleri üzerinde tür, çeşit adı, 
üretim yılı, ilaçlı olup olmadığı vb. bilgileri 
taşımalıdır. Alınan tohumun yöreye uy-
gun olması, yetiştirme mevsimine uygun 
olması, tarla veya serada yetiştirilecekse 
uygun çeşit olması, hastalıklara dayanık-
lılığı, çeşidin verimi, erkenci veya geçci 
oluşu vb. özelliklere dikkat edilmelidir.  
Kaliteli fide ile üretime başlamak hem ve-
rimi artırır hem de kaliteli ürün elde edil-
mesini sağlar. 
Sebze türleri yetiştirme şekillerine göre 
farklılıklar gösterir.  Özellikle iklim istekle-
ri, tohum büyüklüğü, tohum fiyatı, birim 
alandaki bitki sıklığı doğrudan tarlaya to-
hum ekimi ya da fide ile yetiştiriciliği belir-
leyen temel faktörlerdir. İri tohumlu türler-
den bezelye, fasulye, mısır, kabak, hıyar, 
karpuz, ıspanak gibi sebzeler doğrudan 
tohum ekimi ile yetiştirilirken tohumu kü-

çük olan ancak büyük alanlarda veya sık 
ekimle yetiştirilen soğan, maydanoz, ha-
vuç, roka, tere, turp gibi türler de doğru-
dan araziye ekim yapılarak yetiştirilmek-
tedir. Tohumları ufak, pahalı, erkenciliğin 
önemli olduğu türler, vejetasyon süresi 
uzun olan ve sıcaklık dalgalanmalarından 
fazlaca etkilenen sebze türleri fide ile ye-
tiştirilmektedir. Bu grupta domates, biber, 
patlıcan, lahana, karnabahar gibi sebze-
ler yer alır. Bu türlerden bazıları sanayi 
amaçlı yetiştirilecekse doğrudan tohum 
ekimi de yapılabilmektedir. 
Sebzelerin ekim ve dikim zamanları tür-
lere ve bölgelere göre değişmektedir. İli-
mizde genelde hava sıcaklığına bağlı ola-
rak değişmekle beraber sera yetiştiriciliği 
için Şubat ayı açıkta yetiştiricilik için ise 
Mart- Nisan ayları tohum ekimi için uy-
gundur. Ayrıca İlimizde fasulye ve mısır 
tohumu genelde Mayıs ayında ekilmek-
tedir. 
Tohum ekilirken tohumun ebadı ekim 
derinliği için önemlidir. Tohumlar tohum 
büyüklüğünün 2-3 katı derinliğe ekilme-
li, can suyu unutulmamalıdır. Fidelerimi-
zi kendimiz üretip daha sonra yerlerine 
dikersek kayıp oranımız çok az olacak-
tır. Tohumların fide oluşturmak amacıyla 
ekildiği ortama harç adı verilmektedir. 
Fideleme için harç yapımı tohum ekimin-
den 2-3 ay önce başlanır. Çeşitli hazırla-
ma şekilleri varsa da en yaygın olan 

formüller:
a) 6 kısım yanmış hayvan gübresi + 3 kısım 
bahçe toprağı (tercihen orman toprağı) +
1 kısım dişli dere kumu
b) 2 kısım yanmış hayvan gübresi + 2 kısım 
bahçe toprağı (tercihen orman toprağı) +
1 kısım dişli dere kumu
c) 4 kısım yanmış hayvan gübresi + 2 kısım 
bahçe toprağı (tercihen orman toprağı) +

1 kısım dişli dere kumu
Harca girecek malzemeler elekle elen-
meli, iyice karıştırılıp sulanarak nemlen-
dirilmelidir. Sebze türlerine göre tohumlar 
7-15 gün içinde çimlenip toprak yüzeyine 
çıkabilmektedir. Fidelerin iyi bir gelişme 
gösterebilmeleri için tohum ekiminden 
itibaren bakımına özen gösterilmelidir. 
Son yıllardaki gelişmelerle fideler artık 
viyollerde, saksılarda, torbalarda da ye-
tiştirilmektedir. Bu fideler yeterli büyüklü-
ğe ulaştıklarında topraklı olarak yerlerine 
dikilmektedir. 
Fideler dikimden bir gün önce iyice sula-
narak kolayca çıkması sağlanır. Fidelerin 
dikimi için bulutlu ve serin günler tercih 
edilmelidir. Dikim sonrası yine can suyu 
unutulmamalıdır. 

Kaynak: Bakanlık yayınları (YAYÇEP)                                                                                                  
 Özlem KORKMAZ
 Ziraat Mühendisi
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ORGANiK TARIM
TOPRAĞIMIZI 
ORGANiK ÜRÜN
SAĞLIĞIMIZI KORUR

ORGANİK (Biyolojik, Ekolojik ) TARIM

Organik Tarım, sürdürülebilir agroekosistem,  güvenli gıda, 
iyi beslenme, hayvan refahı ve sosyal adalet gibi pek çok 
öğeyi içeren, kimyasal sentetik gübre ve ilaçların kullanımına 
izin verilmeyen, Organik Tarım Yönetmeliğinde izin verilen 
girdilerin kullanıldığı, üretimden tüketime kadar her aşaması 
kontrollü ve sertifikalı üretim biçimidir.  

ORGANİK  TARIM

-İzlenebilir,
-Sürdürülebilir,
-Güvenli gıda sağlayan 
-Kontrollü ve sertifikalı, 
-Sözleşmeli tarım modelidir.

Organik Tarım çalışmaları  5262 sayılı Organik Tarım Kanu-
nu ve  Organik  Tarımın Esasları Ve Uygulanmasına  İlişkin 
Yönetmelik kapsamında yürütülür. Bu Yönetmelik; her türlü 
bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak gir-
dilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya 
temini, gıda veya yem olarak kullanılan mayalar, orman ve 
doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün 
toplanması, bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiket-
lenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, 
sertifikalandırılması, denetimi ile cezai hükümlere ilişkin tek-
nik ve idari hususları kapsar.

NEDEN ORGANİK TARIM

Toprağımızı, suyumuzu ve çevremizi kirletmeden korumak 
için,
- Hayvan refahı ve sağlığını korumak için,
- Daha sağlıklı beslenmek için.

ÜRÜNÜN ORGANİK OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ!

Ürünün etiketinde ekolojik biyolojik kelimelerinin kullanıl-
ması, organik kelimesinin kullanılmasıyla eşdeğer anlam 
ifade etmektedir. Ancak ürün üzerinde yer alan doğal, natü-
re %100 hormonsuz, arılı, hakiki, saf, köy ürünü, vb. ifade-
ler organik ürün ile eşdeğer anlam ifade etmemektedir. Bu 
ürünler üretim aşamasında herhangi bir kimyasal kullanıl-
madan üretilmiş olsa bile kontrol ve sertifikasyon sistemine 
dahil olmadığı için organik ürün olarak kabul edilemez. 
Organik sertifikalı olmak, gıdaların organik sertifikalı çiftlik 
ve tarlalardan geldiği anlamını taşır. Ürünler, organik tarım 
yönetmeliğine bağlı olarak birtakım denetimlerden geçtikten 
sonra “organiktir” sertifikalarını alabilir. 
           
 Tüketici organik ürün satın alırken satıcısı tarafından 
organik olduğu iddia edilse dahi ürün etiketinde kontrol ve 
sertifikasyon kuruluşunun adı, logosu, kod numarası, müte-
şebbis veya ürün sertifika numarası ile organik ürün logosu-
nun bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir.

 AMACIMIZ;

Her metrekaresi kayıtlı
Sistemi oturmuş
Ülke içi ve dışında ticari yanlışa meydan vermeyen
Üreticiye daha çok kazandıran
Çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını azami derecede ko-
ruyan

Ülkemiz eko-turizminin gelişimini sağlayan 
Tüm gelir gruplarının tüketebileceği sağlıklı bir organik ta-
rımsal üretim sonucunda;

 Sürdürülebilir tarımı sağlamak ve tüketicilerin sağlıklı 
gıdaya ulaşma yollarını temin etmektir.

SAĞLIKLI BESLENMEK DİLEĞİ İLE
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