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Vali Ersin Yazıcı yeni av sezonunun bereketli ve kazasız geçmesi temennisinde bulunarak, “ Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımız denizlerimizde su ürünleri varlığının geliştirilmesi ve korunması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Denizin 
bereketinden yararlanmamız için belirlenen kurallara uymamız gerekiyor. Çok temiz bir denizimiz var. 

Balıkçıların dört gözle beklediği avlanma mevsimi bugün başladı. Balık avı 
sezonunun başlaması ile birlikte “Vira Bismillah” diyerek denize açılan ve ağlarını 
mavi derinliklere sarkıtan balıkçıların yüzü güldü.

İlimizdeki 2014 üretim sezonu organik 
tarım desteklemeleriyle ilgili çalışmalar 
tamamlanarak destekleme toplam 
miktarları kesinleşti. Buna göre 1.458 
çiftçimiz, 18.009,975 dekar alanda 
yürüttükleri organik tarım faaliyetlerinden 
dolayı toplam 1.260.429,10 TL 
destekleme almaya hak kazandılar.

Ricania simulans zararlısı ülkemize ilk 
olarak 2007 yılında girdiği, zaman içinde 
Doğu Karadeniz Bölgesinde Sarp (Artvin)- 
Araklı (Trabzon) arasındaki bölgenin 
tamamında yayılım gösterdiği ve zararlının 
kültür bitkilerinin yanında yabancı otlar 
üzerinde de beslendiği belirlenmiştir.

İçecek tüketiminde  yaygın olarak tüketilen  
siyah ve yeşil çayın; içeriğinde belirli 
oranda bulunan ve deme geçen biyolojik 
aktif maddelerinin insan sağlığı üzerine 
sayısız yararları bulunmaktadır. Gıda ve 
içecek tüketimi artık sadece tokluk veya 
sıvı ihtiyacını gidermek öncelikli değil, 
sağlığını korumak ve yaşam standardını 
iyileştirmek önceliğidir. 

        15 Mayıs 2014 tarihli Toprak 
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 
tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesi, 
alım satım işlemleri ve bugüne kadar 
parçalanmış tarım arazilerini kullanan 
kişi tarafından edinimi, parçalı tarım 
arazilerinin bir araya getirilerek 
birleştirilmesi esasları düzenlenmiştir.
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HAYDE VIRA 
BISMILLAH RASTGELE

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
DEMİRCAN İl Müdürlüğümüzü ziyaret etti. 
Sayın Belediye başkanına il Müdürümüz Şafak 
BULUT projelerimiz hakkında bilgiler sundu.

İlimizde doğal olarak yetişen ve çaya destek 
ürün olabilir düşüncesiyle 2009 yılında başlamış 
olan maviyemiş fidan desteği ve bahçe 
kurulumu 2015 yılı itibari ile devam etmektedir. 

Müdürlüğümüz, ilimiz genelinde yıl boyunca 
ve özellikle çay sezonu döneminde çay 
fabrikalarına gidilerek gerekli kontrol ve 
denetimler yapılmaktadır. 

İlimiz arıcılığının geliştirilmesi projesi kapsamında 
DOKA İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa ilimizde ana 
arı ve arı sütü üreten arıcılarımıza malzeme hibe 
desteği sağlanacaktır. 

Beyoğlu Belediye Başkanı
Müdürlüğümüzü Ziyaret Etti

Maviyemiş 
Yetiştiriciliği Yayılıyor

Çay Fabrikalarının
Denetimleri Devam Ediyor..

Arıcılarımıza
Hibe Desteği
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AVCILIK
DENETİMLERİ

DEVAM EDİYOR

Su Ürünleri Kontrol 
Komisyonu Toplantı Haberi

 2015-2016 avcılık sezonunda deniz salyangozu 
avcılığı başvuruları alınmış olup balıkçı barınaklarımızda teknik 
personellerimizce deniz salyangozu avcılığında kullanılan 
algarna av araçlarının ağlarının göz açıklığı, derinlik ve boy 
ölçümleri yapılmıştır. Uygun olan av araçlarına izin belgesi 
düzenlenmiştir.
 Avcılık sezonunun açılmasıyla Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile beraber ortak denetimlerimiz devam 
etmektedir. Denizde algarna ile deniz salyangozu avcılığı yapan 
balıkçılarımız ile  uzatma ağları ile avcılık yapan balıkçılarımızın 
ruhsatlarının vizeleri, av araçlarının uygun olup olmadığının ve 
avladıkları su ürünlerinin boy yasaklarına uygunluğu kontrol 
edilmiştir. Ortak denetimlerimiz sezon boyunca devam 
edecek olup; balıkçılarımızın 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa 
uymalarını ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyoruz.

 İl Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığın 
birlikte düzenlediği, “Su Ürünleri Kontrol Komisyon Toplantısı”, 
04.09.2015 tarihinde ilgili diğer kurum ve yetkililerin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Toplantı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Şubesi Teknik Personeli, Sahil Güvenlik Bot 
Komutanlığı, Milli Emlak Müdürlüğü,  Rize Liman Başkanlığı, 
Rize Belediyesi Hal Müdürlüğü, Pazar Belediyesi Hal 
Müdürlüğü, Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet 
Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin 
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Yapılan toplantıda alınan kararlarlar şu şekilde oldu; 

1. Rize ili dahilinde yasadışı su ürünleri avcılığı ve satışı ile 
mücadele kapsamında katılımcı kurumlar tarafından 
koordineli çalışılarak ortak kontrol ve denetimler vasıtasıyla 
etkin bir mücadele sağlanacaktır.

2. Sezon boyunca Rize İl Jandarma Komutanlığı, Rize İl 
Emniyet Müdürlüğü ve Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü koordineli olarak  il giriş- çıkış noktalarında 
sevkiyatı  yapılan su ürünleri  nakil araçlarının kontrolleri 
yapılacaktır.

3. TCSG-63 Komutanlığı ve Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü koordinesinde denizde ortak denetimler 
yapılacak, gırgır teknelerinin avlanma araçları ve istihsal 
edilen su ürünleri kontrol edilecektir.

4. Yasadışı avlanan su ürünlerinin ilimiz genelinde mevzuat 
gereği satışı yapılana kadar geçecek süre içerisinde 
depolanması maksadıyla kurumlar tarafından araştırma 
yapılacak müteakip dönemlerde konu değerlendirilecektir.

5. Müteakip toplantıya RTE Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi bölümünden avcılık konusunda uzman  hoca 
davet edilecektir.
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UniEuroFish 
Projesi Kapanış 
Toplantısı
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde yürütülen  
ve kurumumuzun da iştirakçi olarak katıldığı UniEuroFish 
Projesi 6 Ağustos tarihinde Dedeman Otelde yapılan kapanış 
toplantısıyla sona erdi. Toplantının açılışında Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan 
KARSLI, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Davut TURAN 
ve Proje ortağımız Lega Pesca adına dış ilişkiler uzmanı 
Gabriele VERGINELLI katılımcıları selamlayan birer konuşma 
yaptı. Ardından Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Göktuğ DALGIÇ ve 
projenin Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet TAN tarafından 
bir yıllık proje süresince gerçekleştirilen faaliyetler görsel olarak 
sunuldu.
 Ardından Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 
öğretim üyesi Doç.Dr. Vahdet ÜNAL başkanlığındaki panel 
oturumuna geçildi. Panel başkanının Ülkemizdeki Su Ürünleri 
Kooperatiflerini örneklerle açıklayan oldukça ilgi çekici 
sunumunun ardından panelistlerden SÜRKOOP başkanı 
Ramazan ÖZKAYA “Su Ürünleri Kooperatiflerin balıkçıların 
kalkınmasındaki rolü” isimli konuşmasını gerçekleştirdi. 
Panele FAO adına katılan Haydar FERSOY ise “Karadeniz’de 
küçük ölçekli balıkçılığın geleceği, FAO politikalarının küçük 
ölçekli balıkçılığın korunması ve sürdürülebilirliği noktasındaki 
etkileri” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Panelin son 
konuşmacısı ise Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Selda DALGIÇ oldu. 
Dalgıç’ın “Rize ili Deniz Balıkçılığı Potansiyeli ve Sunulan 
Hizmetler” isimli sunumuna müteakip panel sona erdi. Panelin 
ardından proje süresince yetişkin eğitimi ve AB uyum yasaları 
çerçevesinde Balıkçılık konusunda yetkinliklerini arttıran 
Üniversitemiz Öğretim Elemanları adına Su Ürünleri Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ferhat KALAYCI’ya Lega Pesca 
yetkililerince katılım belgesi takdim edildi. 
 Proje hedeflerinden birisi olan “TÇTİ Su Ürünlerinin 
Üretimi ve İşlenmesi” isimli kursa katılıp sertifika almaya 
hak kazanan ve bu mutlu güne aileleriyle birlikte katılıp 
heyecanımıza ortak olan balıkçılara Rize ve Pazar Halk Eğitim 
Yetkililerince sertifikalarının verildiği törenin  ardından öğle 
yemeğiyle toplantı sona erdi.



HAYDE
VİRA BİSMİLLAH
RASTGELE
 Balıkçıların dört gözle beklediği avlanma mevsimi bugün başladı. 
Balık avı sezonunun başlaması ile birlikte “Vira Bismillah” diyerek denize 
açılan ve ağlarını mavi derinliklere sarkıtan balıkçıların yüzü güldü.
 2015-2016 balıkçılık av sezonunun açılması münasebetiyle Rize 
Gündoğdu balıkçı barınağında tören düzenlendi.
 Bereketli bir sezon temennisinde bulunan Vali Ersin Yazıcı, 
dört aylık aranın ardından sezonun yeniden başlamasından mutluluk 
duyduğunu belirtti.

 Vali Ersin Yazıcı yeni av sezonunun 
bereketli ve kazasız geçmesi temennisinde 
bulunarak, “ Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımız denizlerimizde su ürünleri 
varlığının geliştirilmesi ve korunması amacıyla 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Denizin 
bereketinden yararlanmamız için belirlenen 

kurallara uymamız gerekiyor. Çok temiz bir 
denizimiz var. Buradan elde edilen balıklar 
GDO veya başka tereddütlere mahal 
kalmadan rahatlıkla tüketilebilen gıda maddesi 
olarak kabul edilmektedir. Balıkçılarımız 
sabırsızlıkla aylardır bugünü bekliyorlardı. 
Yeni sezonda inşallah bütün balıkçılarımız 

bol balıkla kıyıya dönerler. Yaptıkları işin ne 
kadar zor ve meşakkatli olduğunu biliyoruz. 
Bu nedenle bizler her zaman balıkçılarımızın 
yanındayız. Sezonun hem balıkçılara hem de 
balık tüketmeyi seven bütün vatandaşlara 
hayırlı olmasını diliyorum.”şeklinde konuştu.

BALIKÇILARIMIZIN YANINDAYIZ…



 Denizlerde balık stoklarının korunmasının ve gelecek nesillere 
aktarılmasının önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Vali Ersin 
Yazıcı, “ Rize’nin de Karadeniz coğrafyasında balıkçılıkta önemli bir 
yeri olduğunu biliyoruz. Giderek azalmakla birlikte balıkçılıkla ekmek 

yiyen aile sayısı yine de küçümsenmeyecek kadar çok. Balıkçılarımız 
‘Vira Bismillah’ diyerek, Karadeniz’in bereketli sularına ağlarını 
salacaklar.”diye konuştu.

 Balıkçılık sektörünün Rize’nin en eski geçim kaynaklarından 
birisi olduğunu vurgulayan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat 
Kasap da, “ Balıkçılık, geçmiş yıllarda Rize’nin çaydan önce gelen 
geçim kaynaklarından birisiydi. Balıkçılık sektöründe çalışan kişi sayısı 
dikkate alındığında teknelerde çalışan tayfalar ve sektörle dolaylı 

yoldan etkileşim içerisinde bulunan kişilerle birlikte 20 bin kişilik bir 
faaliyetin olduğunu görmekteyiz. İlimizde avlanan balıkların çevre illere 
pazarlanması ekonomik olarak önemli bir yere sahiptir. 2015 – 2016 
balıkçılık sezonunun, bu işten ekmeğini çıkartan insanlarımıza hayırlı 
ve bereketli olmasını diliyorum.” dedi.

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şafak Bulut ise Rize’de 
su ürünleri potansiyeli olarak 39 adet balıkçı barınağı bulunduğunu 
belirterek, şunları söyledi:
 “İlimizde kayıtlı 25 adet gırgır teknesi 1051 adet 12 metre altı 
avcı teknesi, toplamda 1076 adet ruhsatlı balıkçı teknesi bulunmaktadır. 
Bu teknelerde çalışmak üzere balıkçılarımıza 3814 adet gerçek kişi 
su ürünleri ruhsat tezkeresi düzenlenmiştir. İlimizde 2011-2015 yılları 
arasında balıkçı gemilerimize 58 adet hamsi avcılığı izin belgesi,63 
adet deniz salyangozu avcılığı izin belgesi,10 adet uluslararası sularda 

avcılık izin belgesi ve indirimli akaryakıttan faydalanmaları için 125 
adet indirimli akaryakıt belgesi düzenlenmiştir.”dedi.
Yapılan konuşmaların ardından balıkçı gemileri ‘Vira Bismillah’ diyerek 
teknelerle denize açıldı.
 Gündoğdu Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında düzenlenen 
törene Vali Ersin Yazıcı, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, 
Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Şafak Bulut, diğer ilgililer ve balıkçılar katıldı.

KARADENİZ’İN BEREKETLİ SULARI…

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEKTİR…

ÇOK SAYIDA İZİN BELGESİ DÜZENLENMİŞTİR…
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CEVİZ 
BAHÇELERİ
TAKİP EDİLİYOR.

 İlimizde demonstrasyon amaçlı kurulan ceviz bahçeleri 
Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca takip ediliyor.
Deneme çalışmalarının beklediğimiz yönde ilerlemesi halinde, 
proje havza bazlı olarak seçilmiş olan yerlerde yaygınlaştırılacaktır. 
Bu kapsamda 11 kişiye 39 da alanda ceviz bahçesi tesis 
edilmiştir. 1da alan için 15 adet fidan verilmiş, projede yerli 
çeşit olarak şebin, bilecik, yabancı çeşit olarak ise chandler ve 
franquette çeşitleri kullanılmıştır. Kurulan ceviz bahçelerimizde 
fidan dikiminden hemen sonra 2014 Mart ayında yağan kar 
yağışı nedeni ile kurumalar olmuş, bunlardan bazıları yeni 
sürgün vererek gelişmesine devam etmiş, bazıları ise tamamen 
kurumuşlardır. Bu durum fidanlarımıza 1 yıl kaybettirmiştir. Sağlıklı 
olan fidanlara önümüzdeki dönemde şekil budaması yapılacaktır. 
Bakım işlemleri devam etmektedir.  

 İl Müdürlüğümüzce 2012-2015 yılları arasında çeşitli 
projeler kapsamında (Bitkisel Üretim Projeleri, Örtüaltı Yetiştiriciliği 
Projesi, Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Projesi, Organik Tarımın 
Yaygınlaştırılması Projeleri vb …) çiftçilerimize Müdürlüğümüzün 
destekleri ile tesis ettirilen bahçelerimizde gerekli rutin kontrol ve 
denetimlerimizi tamamladık. Bu kapsamda 20 adet kokulu üzüm, 
11 adet ceviz, 49 adet sera ve 124 adet de maviyemiş (likapa) 
bahçesinin kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerde üreticiler ile ayrıntılı 
bir anket çalışması da yapılarak üretim süreci yakından takip 
edilmiştir. Üreticiler, bahçe ve tesislerinin takip ediliyor olmasının 
üzerlerindeki sorumluluğu bir kat daha artırdığını ifade ederek, 
bir kez daha anladık ki bu bahçelerden bir an evvel üretim yapıp 
halkımıza ürün sunmamız gerek, devletimiz bizden bunu bekliyor. 
Yaptıkları ziyaret bizlere bunu hatırlatması bakımından önemliydi. 
Bu ziyaretleri ile bizlerle gerekli teknik bilgileri de bir kez daha 
paylaştılar şeklinde görüş belirttiler.

PROJELERİN 
YERİNDE TAKİP
VE DENETİMLERİ 
YAPILDI.
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 İlimizde her yıl ekimin son haftası ile kasımın ilk haftası 
arasında hasat edilen kivinin doğru zamanda hasat edilmesi için 
hasat olgunluğuna ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi gerekir.

  Hasat zamanını belirlemede genellikle refraktometre 
kullanılır. Refraktometre ile ölçülen SÇKM (Suda Çözünen 
Kuru Madde Miktarı) değeri en az % 6,2-6,5 olduğunda hasat 
yapılır.  Bu amaçla Müdürlüğümüzce düşük rakımlarda kivilerde 
SÇKM ölçümlerine başlanmış olup, kivi üreticilerimiz İl ve İlçe 
Müdürlüklerimizde bu ölçümlerini yaptırabilirler.

 Müdürlüğümüzce kurulan maviyemiş bahçeleri ek gelir 
kapısı oldu.
 İlimizde doğal olarak yetişen ve çaya destek ürün olabilir 
düşüncesiyle ilk olarak 2009 yılında başlamış olan maviyemiş 
fidan desteği ve bahçe kurulumu 2015 yılı itibari ile de devam 
etmektedir. DOKAP, Organik Tarımın Kontrolü ve Yaygınlaştırılması 
Projesi ve Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projeleri kaynaklarından 
organik ve konvansiyonel olarak yapılan projelerin hibe oranları % 
90 -% 100 devlet tarafından desteklenerek yapılmıştı. 

 Bir dekar alan için 300 fidan verilerek tesis ettirilen 
bahçeler, Temmuz-Ağustos aylarında tek tek ziyaret edilerek 
yerinde gözlemlenmiş, üreticiler ile ayrıntılı bir anket çalışması da 
yapılarak üretim süreci yakından takip edilmiştir.

 Buna göre 2012-2013 yılında 70 aileye 73 dekar alanda 22.020 
fidan verilerek tesis ettirilen bahçelerden 2015 hasat döneminde yaklaşık 
10 ton civarında verim alınmıştır. 2014 bütçesinden temin edilerek 2015 
ilkbaharında 54 aileye 55 dekar alanda 13.870 adet fidanla tesis ettirilen 
bahçelerden de 500 kg verim alınmıştır. Proje kapsamında ortalama İl 
Müdürlüğümüzce 36 bin fidan dağıtılmıştır. 
 Yapılan projelerle İlimizde maviyemiş bahçe tesisi sayısı gün 
geçtikçe artarak yöre üreticilerimizin ekonomik gelir düzeylerine katkı 
sağlamaktadır. Maviyemiş bitkisi çaya destek ürün olup yüksek gelir 
getirecek tarımsal faaliyetler olduğundan bundan sonraki hedeflerimizde 
proje kaynaklarını artırarak daha fazla üreticinin yararlanmasını sağlamak 
ve istihdamı artırmaktır.

KİVİ HASADINDA
SUDA ÇÖZÜNEN KURU 

MADDE MİKTARINA 
(ŞEKER ORANI) DİKKAT!

MAViYEMiŞ
YETİŞTİRİCİLİĞİ YAYILIYOR.

Unutulmaması gerekirki erken veya geç yapılan hasad meyve kalitesini etkileyeceğinden 
hem üretici hemde ülke ekonomisinin kaybına neden olacaktır.
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SERALAR EK
GELİR KAPISI OLDU

KOKULU
ÜZÜMLER
MEYVE VERDİ.

 2012 yılından bu yana gerek DOKAP 
kapsamında gerek Bitkisel Üretim kaynaklı 49 
adet 45 m2’lik naylon sera kurulmuştur.  
Çiftçilere örtüaltı  yetiştiriciliği, hastalık ve 
zararlılar konularında eğitimler verilmiştir. 
Seralarda ilkbahar döneminde yazlık 
sebzeler (domates, hıyar, biber, patlıcan…), 
kış döneminde  kış sebzeleri ( marul, 
pırasa, ıspanak, maydanoz, soğan…) 
yetiştirilmektedir. Seralarımızda gerek ev 
ihtiyacını gidermek gerekse ticari olarak 
üretimler devam etmektedir.

 İlimizde kokulu üzüm yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla 2013 yılında 
DOKAP projesi kapsamında havza bazlı olarak İyidere İlçemizde 20 adet çiftçimize 
500 m2 lik alanlarda toplam 10 da alanda Yüksek Telli Sistemde tesis edilen 
bahçelerdeki üzümler meyve vermeye başladı.

 Özellikle aroma yönünden zengin olan izabella üzümünden, kaybolmaya 
yüz tutan geleneksel pekmez, marmelat ve sirke üretiminin yeniden canlandırılması, 
ayrıca sağlık açısından çok faydalı olan siyah kokulu üzüm çeşidinin özelliğinin 
bozulup,   kaybolmasını engellemek amacıyla tesis ettirilen bahçelerde son durum 
yerinde tespit edildi.
Kurulan kokulu üzüm bahçelerimizde geçen kış sezonunda İl ve İlçe Müdürlüğümüz 
teknik elemanlarının kontrolünde şekil budaması yapılmış, çift kordon yüksek askı 
sistemi kullanılarak fidanlarımız telli sisteme alınmıştı. Bahçelerimizde düzenli olarak 
yabancı ot temizliği, gübreleme (analiz sonuçlarına göre ) ve diğer bakım işlemlerinin 
(yaz budaması) önerilerimiz doğrultusunda yapıldığı görülmüştür. Önümüzdeki yıldan 
itibaren meyve veriminin artarak dördüncü yıldan sonra ekonomik verime ulaşması 
beklenmektedir. 
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Not: Destekleme çalışmaları üretim sezonuna müteakip bir sonraki yıl yapılmakta olup, 2014 üretim yılının desteklemesi 2015 yılında 
verilmektedir.

 İlimizdeki 2014 üretim sezonu 
organik tarım desteklemeleriyle ilgili çalışmalar 
tamamlanarak destekleme toplam miktarları 
kesinleşti. Buna göre 1.458 çiftçimiz, 
18.009,975 dekar alanda yürüttükleri 
organik tarım faaliyetlerinden dolayı toplam 
1.260.429,10 TL destekleme almaya hak 
kazandılar.
 İlimizde organik tarım yapan 
çiftçilerimize, Organik Tarım Destekleme 
Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 

2014/45) ve ilgili talimatlar doğrultusunda 
Organik Tarım Desteklemeleri yapıldı. 
Desteklemeler;
Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik 
tarım yapan, 
   OTBİS’de ve ÇKS’de 2014 ile 
2015 üretim yıllarında kayıtlı olan ve Tebliğde 
Organik Tarım Destekleme uygulamaları ile 
ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru 
yapan çiftçilere yapılmış olup, Geçiş süreci-2, 
Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan 

ürünlere yapılmıştır.
    Desteklemelerde İlimiz Merkez, 
Ardeşen, Çamlıhemşin, Çayeli, Fındıklı, 
Hemşin, Kalkandere ve Pazar İlçelerimizde, 
toplam 1458 çiftçimize, 18.009,975 dekar 
alanda, 1.260.429,10 TL ödenecek olup,  
Ziraat bankasından çiftçilerimizin hesaplarına 
aktarılacaktır.  
 Organik tarım desteklemelerinin son 
dört yıldaki değişimi ise aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.

 Bu artış, Rize çiftçisinin ekonomik 
olarak desteklenmesinin yanında, Organik 
tarıma olumlu bakışı ile üretim kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımı konusunda her geçen 
yıl daha da bilinçli ve duyarlı hale geldiğinin 
de göstergesi olması bakımından son derece 

ümit verici ve sevindiricidir.

RİZE’DE ORGANİK TARIM
DESTEKLEMELERİ KATLANARAK 

ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Üretim Sezonu

(Yılı)

2011

2012

2013

2014

İşletme(Çiftçi)

Sayısı

82

81

665

1.458

Destekleme

Alanı (DA)

2.241 

2.350

8.924,106

18.009,975

Destekleme 

Tutarı (TL)

56.037 

82.261

624.570,24

1.260.429,10
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RiCANiA 
SiMULANS
İLE DOĞRU VE 
ZAMANINDA MÜCADELE

 Bulunduğu alanlarda zararlının nimf 
ve erginlerinin hemen hemen bütün bitkiler 
üzerinde bulundukları, özellikle sebzelerden 
fasulye ve hıyarda erken dönemde önemli 
zarar yapabildikleri gözlemlenmiştir. 
Zararlının teşhisi Üniversiteler ve Yetkili 
Araştırma Kuruluşu tarafından yapılmış, 
biyolojisi belirlenmiştir. Erginler yumurtalarını 
asma, çay, fasulye, turunçgiller, yabancı otlar, 
diğer sebze ve meyvelerin ince dallarının 
yaklaşık 2-3 mm kabuk altına bırakmaktadır. 
Gözle bakıldığında net olarak belli olmayan 
bu dallarda kışı yumurta halinde geçiren 
ve yılda bir döl veren zararlının mayıs sonu 
haziran başı itibariyle nimfleri çıkar. Bunların 
uçma yeteneği olmayıp sıçrama özellikleri 
vardır. Bu nedenle uzun mesafelere yayılma 
eğilimindedirler. Nimfler sebze, meyve ve 
yabancı otlarla beslendiklerinden polifag 
(çok çeşitli bitkilerde beslenebilen) tırlar. Ağız 
yapılarının sokucu-emici olmasından dolayı 

bitki özsuyunu emerek zarar verirler. Ağustos 
ayı itibariyle kanatlı erginleri görülmeye 
başlar. Bunlarda polifag olarak beslenirler. 
Ergin ve yumurtadan çıkan nimfler bitkilerin 
özsuyunu emerek ve erginler yumurta 
koyarak zararlı olurlar. Tek yıllık bitkilerde 
yoğun popülasyonlarda (fasülye, salatalık, 
gibi) zararlının beslenmesi sonucu bitkilerin 
kurumasına, çok yıllık bitkilerde ise (kivi 
gibi) beslenirken çıkardıkları tatlımsı madde 
üzerinde mantarların gelişmesi sonucu 
meyve ve yaprakların kararmasına (fumajin) 
neden olurlar. Çiftleşen erginlerin ağustos 
ayından itibaren yumurta koymaya başladığı 
ve yumurtalarını özellikle otsu ve çok yıllık 
bitkilerin kurumakta olan sürgünlerinde ve 
yarı odunsu ince dallarında doku içerisine 
bıraktığı tespit edilmiştir.
Tarımsal üretim basitçe; toprak, su ve 
iklim koşulları gibi doğal kaynakların 
işgücü kullanılarak ve belli bir doğal denge 

çerçevesinde insanlığın ihtiyaç duyduğu 
gıda maddelerinin üretilmesi faaliyeti olarak 
tanımlanabilir. Tarımsal üretim faaliyetinin 
önemli konularından biri de elbette Zirai 
Mücadeledir. Ancak Zirai Mücadele tek 
başına Kimyasal (İlaçlı) mücadele değildir.
Zirai Mücadele; üretim miktarı ve ürün 
kalitesinin arttırılması amacıyla bitkilerin 
hastalık, zararlı ve yabancı otların etkilerinden 
ekonomik ölçüler içinde korunması için 
kullanılan yöntemlerdir. Zirai mücadelede 
öncelikle kültürel, mekanik, biyolojik yöntemler 
uygulanmakta, kimyasal mücadele en son 
çare olarak düşünülmektedir. Günümüzde 
bilinçsiz ve gereksiz kimyasal ilaç kullanımı 
nedeniyle topraklar, göller, denizler, yer altı 
suları ve içme suyu kaynakları kirlenmekte, 
belirli bir zararlıya karşı kullanılan ilaçlar 
yalnızca onu öldürmekle kalmamakta, pek 
çok zararsız ya da faydalı canlıya da zarar 
verebilmekte ve tabiatta mevcut doğal denge 

bozulmaktadır. 
 Ricania simulans ile bulaşık olan 
bölgede çay en önemli tarım ürünüdür 
ve tarım alanlarının hemen hemen 
tamamını çay bahçeleri oluşturmaktadır. 
Ülkemiz çaylık alanlarında iklim şartlarının 
hastalık ve zararlıların gelişimine uygun 
olmaması sebebiyle bu konuda problem 
yaşanmamaktadır. Bölgemiz çay alanlarında 
zararlılar yönünden doğal bir denge oluşmuş 
olup mücadele yapmayı gerektirecek bir 
durum söz konusu değildir. Bölgede yoğun 
olarak çay tarımının yapılması ve zararlının 
konukçusu olan bitkiler ile çay bahçelerinin 
iç içe olması, çay üretim alanlarında 
herhangi bir hastalık ve zararlı etmene karşı 

kimyasal ilaç kullanılmaması nedeniyle 
Ricania simulans zararlısı ile mücadelede 
öncelikle kültürel mücadele yöntemlerinin 
uygulanması önerilmektedir. Ayrıca bölgenin 
diğer bölgelere göre kimyasal ilaç kullanımı 
bakımından temiz olması ve belirli bir zaman 
geçtikten sonra zararlının aleyhinde doğal 
dengenin kurulabileceğinden dolayı zararlı 
ile mücadelede kültürel önlemler tavsiye 
edilmektedir. 
 Zararlı kış dönemini bahçelerin 
kenarlarındaki bitkilerde yumurta döneminde 
geçirmesi nedeniyle bir sonraki yıl Mayıs ayına 
kadar nimflerin çıkışından önce zararlının 
bir yıl önceden yoğun olarak bulunduğu 
bahçelerin kenarlarındaki özellikle yumurta 

bıraktığı bitkiler (çit bitkileri, çalı formundaki 
bitkiler, böğürtlen, çok yıllık otsu bitkiler 
vb.) temizlenmeli ve kontrollü bir şekilde 
yakılmalıdır. Zararlıyla bulaşık alanlarda 
mekanik mücadele ile yumurta bırakılmış olan 
bitkilerin temizlenmesi zararlının yoğunluğunu 
azaltacaktır.
 Zararlı ve hastalıklarla kimyasal 
mücadelenin gerektiği durumlarda ise 
Bakanlık tarafından tavsiye edilen bitki 
koruma ürünü önerilen dozda ve zamanda 
tekniğine göre uygulanmalıdır. Zirai 
mücadelede kullanılan Bitki Koruma Ürünleri 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
ruhsatlandırılmakta ve tavsiye edilmektedir. 
Bakanlıktan ruhsat alınmayan bir ürünün zirai 
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mücadelede kullanılması söz konusu değildir. 
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu gereği Bitki koruma 
ürünleri, ziraî mücadele alet ve makineleri 
ile zararlı organizma mücadelesinde 
kullanılan diğer ürünlerin üretimi, ithalatı, 
kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, 
tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli 
ya da reçetesiz satışı, onayı, kontrolü ve 
teminine ilişkin işlemler Bakanlık tarafından 
belirlenmektedir. Zararlı organizmalara karşı 
yapılacak mücadelenin esasları Bakanlıkça 
belirlenir ve mücadelenin Bakanlıkça 
belirlenen esaslara göre yapılması zorunludur. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından çay alanlarında kullanılmak üzere 
ruhsatlandırılmış herhangi bir Bitki Koruma 
Ürünü bulunmamaktadır. Bu nedenle 
herhangi bir zirai mücadele ürününün hiçbir 
şekilde çay alanlarında tavsiye edilmesi, 
bu yönde reçetelendirilmesi ve kullanılması 

söz konusu değildir. Ayrıca çay alanlarında 
kimyasal mücadele ilacı kullanılması 
mevcut doğal dengenin bozulmasına ve 
çay yetiştiriciliğinde diğer başka hastalık ve 
zararlıların sorun olarak ortaya çıkmasına 
neden olabilecektir. Naturel çay üretimine 
engel olacak olan bu durumun aynı zamanda 
çay üretimine ve üreticilerine zarar verebileceği 
düşünülmektedir. Ricania simulans gibi çay 
alanlarında bulunan zararlılarla mücadelede 
öncelikle kültürel mücadele yöntemleri ile 
mücadele edilmeli, Türk çayının doğal olma 
özelliğinin de korunması temin edilmelidir.
Söz konusu zararlı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın takibinde olup periyodik 
aralıklarla inceleme ve sayımlar yapılmakta, 
zararlı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
İl Müdürlüğümüzce gerekli eğitim ve yayım 
çalışmaları yapılmakta olup bu kapsamda 
2013 yılında İlimizde bir çalıştay yapılmış, 
devamında 1000 adet afiş 2000 adet liflet 

basımı yapılarak çiftçilere dağıtımı yapılmıştır.
Yapılan gözlem ve incelemelerde bazı lokal 
alanlarda yoğunluk görülse de genel olarak 
geçmiş yıllara göre zararlının yoğunluğunun 
azaldığı tespit edilmiştir. Zamanla zararlının 
aleyhinde doğal dengenin kurulabileceği, 
bölgenin kimyasal ilaç yönünden temiz bir 
bölge olduğu ve mevcut doğal dengenin 
olumsuz yönde etkilenmemesi hususları göz 
önünde bulundurularak Ricania simulans’ın 
popülasyonu mekanik mücadele ile (zararlıyla 
bulaşık alanlarda yumurta bırakılmış 
bitkilerin Mayıs ayına kadar temizlenmesi ) 
azaltılabilecektir. 

Özetle;
• Ricania simulans bugün itibarı ile artık yeni bir zararlı değildir. Varlığı, biyolojisi ve zararı ilgili makamlarca her boyutuyla 

teşhis edilmiştir ve bilinmektedir.
• Mücadelesinde bölgenin doğal dengesi ile en önemli tarımsal ve ticari varlığı olan çay üretiminin korunması gözetilerek 

temkinli hareket edilmektedir.
• Mücadelesi, erginleri evlerinize kadar girip sizi rahatsız ettiğinde değil, nimfleri yumurtadan çıkmadan yapılmalıdır.
• Bunun için de tüm üreticilerimizin, son çay hasadından nimf çıkışına kadar (Ekim-Mayıs ayları arası) zararlının yoğun olarak 

bulunduğu bahçelerin kenarlarındaki özellikle yumurta bıraktığı bitkiler (çit bitkileri, çalı formundaki bitkiler, böğürtlen, çok 
yıllık otsu bitkiler vb.) bahçe ve budama artıkları temizlenmeli ve kontrollü bir şekilde yakılmalıdır.
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BAYRAMDA

DENETiMLER 
DEVAM EDİYOR

ÇAY FABRİKALARININ

DENETiMLERi
DEVAM EDİYOR

 ‘’Halkımızın sağlığı her şeyden önemli’’ diyen İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda da dur durak 
bilmeden denetimlerine devam etti.
 
 İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrolörleri tarafından il genelinde 
2015 yılı Eylül ayı itibari ile 73 kasap, 39 şarküteri, 12 et ve et ürünleri 
üretim yeri ve 244 market olmak üzere 368 işyeri denetlenmiştir. 
Denetimler boyunca kasaplar ve marketlerin et reyonlarında mühürlü 
et satıldığı, hijyen kurallarına uyulduğu; şeker-çikolata reyonlarında 
yapılan denetimde ise son kullanım tarihlerinde problem olmadığı, 
bakanlığımızdan kayıt yaptıran işletmelerden alındığı, bozulma-
erime olmadığı, muhafaza koşullarına uyulduğu gözlemlenmiştir.
 
 Denetimlerimiz yıl boyunca etkin bir şekilde devam 
edecektir.   

 Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem 
Şubesi kontrolörlerince; İlimiz genelinde yıl boyunca ve özellikle 
çay sezonu döneminde çay fabrikalarına gidilerek gerekli kontrol 
ve denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde; çayın fabrikaya 
geliş aşamasından başlayarak tüm üretim aşamaları (Soldurma, 
kıvırma, oksidasyon, kurutma, tasnif, depo) ve personelin sosyal 
yaşam alanları (yemekhane, soyunma odaları, dinlenme yerleri) 
titizlikle  denetlenmektedir. Ayrıca son üründen Türk Gıda Kodeksine 
uygunluğunu tespit etmek amacıyla her fabrikadan numune alınıp 
Rize İl Kontrol Laboratvarına gönderilmektedir.
 
 İlimiz genelinde 2014 yılında gerek Çaykur gerekse 
özel sektöre ait çay fabrikaları olmak üzere toplam 128 adet çay 
fabrikasında denetim yapılmıştır. Rutin kontrol ve denetimlerde 
102,  Alo Gıda 174 Hattına gelen şikayetler üzerine ise 4 ayrı 
üretim yerinden siyah çay numunesi alınmıştır. Laboratvarlardan 
gelen analiz sonuçlarında 3 adet ürünün Türk Gıda Kodeksine 
uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu üretim yerlerine idari yaptırım 
uygulanmış olup 42000 Tl. idari para cezası kesilmiştir.  
 
 2015 yılında ise Ağustos ayı dahil olmak üzere toplam  
90 adet çay  fabrikasında denetim yapılmış olup, bunun 6 adedi 
Alo Gıda 174 Hattına gelmiştir. Şu ana kadar alınan siyah çay 
numunelerinden 65 adedi Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliğine  
göre uygun, 1 adet numunenin ise uygun olmadığı tespit edilmiştir. 
Uygunsuzluk görülen ürünün üretim yerine  14649 Tl. idari para 
cezası kesilmiştir. 
 
 Denetim ve kontrollerimiz yıl boyunca devam etmektedir.
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İTHALAT KONTROLLERİ

ET VE ET
ÜRÜNLERİ DENETİMİ

 İlimiz, siyah ve yeşil çayda ihtisas 
gümrüğü olması sebebiyle ülkemize ithali 
gerçekleştirilecek olan siyah ve yeşil 
çayların tamamının, bitki ve beyaz çayların 
da bir kısmının kontrol ve denetimleri İl 
Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
 İl Müdürlüğümüz kontrol ve 
denetimleri arasında önemli olan denetimler; 
siyah çay, yeşil çay, bitki çayı  ve beyaz çay 
gibi farklı çayların ülkemize girişinin uygun 
olup olmadığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri 
Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa bağlı 
olarak Türk Gıda Kodeksi  Siyah Çay Tebliğine 
uygunluğunu kontrol etmek amacıyla yapılır. 
Dolayısıyla başvurusu yapılan ürünlerden 
numune alınarak Bakanlığımız tarafından 
yetkilendirilen laboratuvarlar tarafından 
kodekse uygunluğu belirlenir. Numune 
alma esnasında yapılan işlemler fotoğraf ve 
kamera çekimleriyle kayıt altına alınır.
 İthal çayların kontrol ve 
denetimlerinde ürünlerden numune alınırken 
önce kimlik ve fiziksel kontrolleri yapılır. 

 Numuneler aynı gün içerisinde 
İlimiz Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 
numune kabul bölümüne elden teslim edilir.
 2014 yılında yapılan kontrol ve 
denetimler sonucunda 4.912 ton siyah 
çayın ülkemize girişi uygun görülmüştür. 
Aynı yıl denetim sayısı 453 olup, 475 adet 
numune alımı gerçekleştirilmiştir. Alınan 
numunelerin analiz sonuçlarında 455 adedi 
olumlu olarak sonuçlanmış ve ülkemize 
girişine izin verilmiştir. 20 adet numunenin 
ise olumsuz olması nedeniyle ülke girişine 
izin verilmemiştir.
 2015 yılı Ağustos ayı itibariyle 
ithalat denetim sayısı 438 olup, 275 adet 
numune alınmıştır.  3.727 ton siyah çay, 
117 ton yeşil çay, 109 ton bitki çayı ve 3 ton 
beyaz çayın kontrol ve denetimi sonucunda 
uygunluk tespit edilerek ülkeye girişine izin 
verilmiştir. Diğer taraftan 19 ton yeşil çay, 63 
Kg bitki çayı analiz sonuçlarının Türk Gıda 
Kodeksine uygun olmadığı tespit edilerek 
ülke girişine izin verilmemiştir.

 Alo Gıda 174 şikâyeti üzerine 
İl genelinde yapılan denetimlerde sahte 
etiketli 250 kg kavurma tespit edilerek 
Müdürlüğümüz gıda kontrol görevlilerince 
yedi emin’e alınmış. Ürünlerin fotoğrafları 
çekilmiş, dağıtıcı firma adına ürünlere ait 
fatura tespit edilmiştir. Ürün etiketi Öz 
Ardahan Et ( Onay No: 75-0024 ) isimli 
firmaya kayıtlı Öz Ar Et isimli kavurmadır. 
İlgili firmanın izni Eylül 2014 tarihinde 
Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Ürünler; 
mülkiyeti kamuya geçirildikten sonra imha 

edilecektir. İlgili İl Müdürlüğüne 5996 sayılı 
Gıda ve Yem kanunu kapsamında işlem 
yapılması için resmi yazı yazılmıştır.
 2015 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüz 
Gıda Kontrol Görevlileri tarafından toplam 
1347 adet işletme denetlenmiştir. Bu 
denetimlerin 367 adeti Kasap, Şarküteri, 
Market ve Et ve Et ürünleri işletmelerine 
kontrol ve denetimler yapılmıştır. 
Denetimlerimiz yıl boyunca devam 
etmektedir.
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ÇAYIN
iNSAN SAĞLIĞI
ÜZERİNE ETKİLERİ

         İçecek tüketiminde  yaygın olarak 
tüketilen  siyah ve yeşil çayın; içeriğinde belirli 
oranda bulunan ve deme geçen biyolojik aktif 
maddelerinin insan sağlığı üzerine sayısız 
yararları bulunmaktadır.
         Günümüz insanı için gıda ve içecek 
tüketimi artık sadece tokluk veya sıvı ihtiyacını 
gidermek öncelikli değil, sağlığını korumak ve 
yaşam standardını iyileştirmek önceliğidir. 
Genelde  merak edilen ne kadar çay içilmesi 
gerektiğidir? Yada yeşil çay mı yoksa siyah 
çay mı içilmeli? Bu sorulara literatürde verilen 
yanıtları şu şekilde özetleyebiliriz.Yetişkinlerin 
günde 2-3 litre sıvı tüketmeleri gereklidir. Su 
günlük sıvı tüketiminin önemli bir parçasıdır. 
Bilimsel araştırma sonuçlarına göre, günde 
5-7 fincan çayın (yeşil veya siyah taze 
demlenmiş) (800-1120 mL) günlük alınan sıvı 
miktarının bir bölümünü oluşturması gerektiği 
belirtilmekte ve önerilmektedir. Epidemiyolojik 
veriler ve laboratuar sonuçları, 4 fincan 
(fincan yaklaşık 160 mL) veya daha az çayın 
(yaklaşık 600 mL) kronik hastalıklardan 
önemli derecede korumada yeterli olmadığı 
gösterilmiştir. Günde tüketilen 6-10 fincan 
çayın kronik hastalıklardaki riski azalttığı 
görülmüştür.
         Artık insanoğlu DNA’sını koruma gibi 
önemli bir sorunla karşı karşıyadır! GDO 
ların ve Ultraviyole (UV) ışınlarının neden 
olduğu DNA mutasyonları ve hasarları insan 
neslinin geleceğini tehdit eder bir düzeye 
tırmanmaktadır. Ozon tabakasının hasar 
görmesi, hava kirliliği, sera etkisine sahip 
endüstriyel gazlar, ekzojen ve endojen serbest 
radikaller, antioksidan özelliği yüksek gıda 
ve içeceklerin tüketimini zorunlu kılmaktadır. 

Bu zorunluluk bilim adamlarının bitkiler 
üzerindeki araştırmalarını arttırmalarına 
neden olmuştur.  
 Bu araştırmalar sonucunda çay 
bitkisini, diğer bitkisel çaylar ve içecekler 
arasında; vitamin ve mineral içeriği ile 
birlikte güçlü antioksidan özelliği ile öne 
çıkaran biyolojik aktif maddeleri polifenoller, 
flavanoidler, kateşinler vb. sayesinde, yeşil 
ve siyah çay çeşitlerinin; DNA’nın korunması, 
koroner kalp hastalığı ve çeşitli kanser türleri 
gibi kronik hastalıklardan tutunuz da oboziteye 
diş ve kemik sağlığından yaşlılık, Parkinson, 
eklem iltihaplanması ve viral hastalıklara 
kadar oldukça geniş bir yelpazede koruyucu 
etkileri ispatlanmıştır. 
     Son yıllarda yapılan akademik 
çalışmalarda, yeşil çay tüketiminin, tip II 
diyabet olarak adlandırılan hastalığın gelişimini 
yavaşlattığı gösterilmiştir. Çay bitkisinde 
bulunan L-theanine’nin en önemli serbest 
amino asit olduğu ve beyin fonksiyonlarını 
geliştirici özelliği ile çaydaki toplam serbest 
amino asitlerin %50’sini oluşturduğu tespit 
edilmiştir.
 Yeşil çay tüketimi ve Parkinson 
hastalığının görülme sıklığı ilişkisi konulu 
çalışmalarda, Asya toplumlarında Japonya 
başta olmak üzere bu hastalığın diğer 
toplumlara göre 10 kat daha nadir görüldüğü 
saptanmıştır.
 Siyah ve yeşil çayın diş çürüklerine 
karşı olumlu etkileri bulunmaktadır. Yeşil çayın 
antiviral etkinliği olduğu bilinen kateşinleri 
daha fazla içermesinden dolayı, ağız içi oral 
bakteri çoğalmasını engellemektedir.
 

 Çay da bulunan P vitamini kan 
damarları duvarlarını kuvvetlendirir ve özellikle 
kılcal damarları esnekleştirip ani kanama 
riskini azaltır.
 Siyah çay içerisinde bulunan ve 
thearubigin adı verilen bileşikler kafein ile 
tepkimeye girerek, mide üzerinde kafein’in 
olumsuz etkilerini önlemektedir. ABD’de 
yaşları 55-60 arasında değişen 91000 kadın 
üzerinde yapılan bir çalışmada çay içmenin 
kemik mineral yoğunluğu ile pozitif ilişkisi 
olduğu saptanmıştır. Çay tüketiminin yaşlı 
kadınları osteoporozdan korumaya yardımcı 
olabileceği sonucuna varmıştır. Çayın bu 
etkiyi içeriğindeki florür ile yapabileceği ifade 
edilmektedir.
 Akciğer kanseri vakalarında Japon 
erkekler, ABD’deki erkeklerden daha fazla 
miktarda sigara içseler de, Japon erkeklerinde 
akciğer kanserine yakalanma riski daha 
az bulunmuştur. Bunun nedeni Japonların 
tükettikleri yeşil çayın flavonoidler bakımından 
zengin, yağ ve kolesterol bakımından düşük 
olmasıdır. Yeşil çay tüketiminin fazla olduğu 
Japonya gibi Asya ülkelerinde, prostat ve 
meme kanserlerine yakalanma riskinin de 
düşük olduğu bir çok çalışma ile ortaya 
konmuştur.
 Değerli okurlar bilimsel veriler 
ışığında ve objektif yaklaşımla çayın sağlıklı bir 
içecek olduğu görüşümü sizlerle paylaşmaya 
çalıştım. Sizlere önerim, günün her saatinde 
sevdiklerinizle birlikte zevkle yudumladığınız 
çaydan, bu toprakların çayından, kendi 
sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı için asla 
vazgeçmemenizdir.

Kaynaklar:

1- Gardner,EJ,Ruxton,(2007) Black tea-Helpful or Harmful.

2- Areview of the Evidence, European Journal of Clinical Nutrion (2006) Tea Obesity and Diabetes 

3- Artacho, R.Cabrera,C.(2006).Beneficial Effects of GreenTea Journal of the American College of Nutrition.          
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 Ülkemiz genelinde mera yaylak ve kışlakların ıslah edilerek 
otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, 
toprak muhafaza tedbirlerinin uygulanarak erozyonun önlenmesi 
amacıyla bakanlığımızca Mera Islah ve Amenajman Projeleri 
uygulanmaktadır. Bu kapsamda ilimizde İl Müdürlüğümüz tarafından 
2015 yılında Çamlıhemşin İlçesi Şenyuva Köyü Sal Yaylasında, 
Ortan Köyü Pokut Yaylasında Mera Islah ve Amenajman Projeleri 
uygulanmış ve tamamlanmıştır.
 Bu yaylaklarda 30 ton kapasiteli birer su deposu; bu su 
depolara ve sıvatlara su getirmek amacı ile su kaynaklarından 
elektrikli su motorları vasıtası ile (32 KW-37 KW) su getirilmiştir. 
Ayrıca her bir su kaynağına 20 ton kapasiteli su toplama havuzları 
da yapılmıştır.
 Ayrıca 2015 yılında ekim ayı içerisinda yapılacak başka bir 
ihale ile de İlimiz ikizdere İlçesi  Ilıca köyü yaylaklarında ve Diktaş 
Köyü yaylaklarında su depoları su kanalları ve sıvatlar yapılacaktır.
Bu çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

 Otlatma sezonu başlangıcı olan 15 Mayıs’ta yaylaklara 
çıkan yaylacılarımız havaların soğuduğu şu günlerde kimi yaylacılar 
araçları ile kimileri ise yürüyerek köylerine dönüyor.
Mevsim itibarı ile her an kar yağışının beklendiği Rize yaylaları artık 
bahara kadar yeni yaylacıların gelmesini sessiz sedasız beklemeye 
başlayacak.
2015 yılı yaylacılık ve arıcılık yapanlar son yılların en güneşli günlerini 
yaşadılar. Mevsimin güneşli geçmesi hem hayvansal üretimin 
artmasına hem de günübirlik yayla ziyaretçilerinin artmasına sebep 
olmuştur.
 Yayla mevsimin bitmesi ile özellikle küçükbaş hayvan 
yetiştiricilerimizin başka bir çilesi başlayacak. İlimiz genelinde kışlak 
alanların çok az olması sebebi ile otlak alanların daha çok olduğu 
özellikle komşu ilimiz Trabzon’da fındık altı otlamaya gidecekler. 
 2016 yılı otlatma sezonu başlamadan önce (15 Mayıs) 
yine yaylaklarımızda kiralama işlemleri başlayacaktır. Müracaat 
tarihi ve yapılacak olan iş ve işlemler ile ilgili olarak ocak ayının 
başlarında gerekli duyurular yapılacaktır. Çiftçilerimizin bu tarihlerde 
İl Müdürlüğümüzle, Kaymakamlıklarımızla ve bağlı bulundukları köy 
muhtarlıkları ile bağlantı kurmalarını istiyoruz. 

MERA ÇALIŞMALARI
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TARIM ARAZİLERİNİN MİRAS VE SATIŞ YOLUYLA

BÖLÜNEREK KÜÇÜLMESİNE SON

        15 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6537 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, tarım 
arazilerinin miras yolu ile bölünmesi, alım satım 
işlemleri ve bugüne kadar parçalanmış tarım 
arazilerini kullanan kişi tarafından edinimi, 
parçalı tarım arazilerinin bir araya getirilerek 
birleştirilmesi esasları düzenlenmiştir.

     Gerekçe:
       Ülkemizde 23,8 milyon hektar tarım arazisi, 
3 milyon tarımsal işletme ve bu işletmelerde 
40 milyon hissedar bulunmaktadır. Ortalama 
işletme büyüklüğü 5,9 hektar ve işletme 
başına düşen parsel sayısı 10 parçadır. Bir 
işletme ortalama 13 hissedarın arazisini 
kullanmaktadır. Arazileri işleyen 3 milyon 
kişi, kendisine ait olmayan arazileri işlemesi 
nedeni ile yatırım yapmamaktadır. Böylelikle 
hem kendisi yatırımla ulaşabileceği yüksek 
geliri alamamakta, hem de ülke ekonomisi 
kayba uğramakztadır. Hissedar olup arazileri 
kullanmayan 37 milyon kişi ise, sahibi 
olduğu arazilerin küçük olması ve bazı 
sosyal sebeplerle arazi gelirlerinden mahrum 
kalmaktadır.

Mevcut durumun ortaya çıkardığı 
ekonomik kayıplar:

• Aşırı parçalı tarım arazileri nedeniyle 
meydana gelen üretim kayıpları yıllık 17 
milyar TL olmaktadır.

• Küçülen işletmelerle rekabet edebilir 
bir üretim yapılamamakta ve üretim 
maliyetleri artmaktadır.

• Bölünme durdurulmadığı takdirde 
ekonomik üretim yapılabilecek arazi 
kalmayacaktır.

• Sulama, toplulaştırma gibi altyapı 
yatırımları çok daha pahalıya mal olmakta 
ve yatırımların etkinliği azalmaktadır.

Kanunun getirdikleri:
Tarımsal arazilerin satış usulleri 
düzenlenmiştir.

      Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde 
tarımsal nitelikli tek arazisi olması durumunda 
bu taşınmazın devri Tapu Müdürlükleri 
tarafından soru konusu edilmeksizin 
gerçekleştirilir.
Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde 
birden fazla tarımsal arazisinin bulunması 

durumunda, bu arazilerin tamamının 
mülkiyeti devir işlemine konu olması halinde, 
bu taşınmazların devri Tapu Müdürlükleri 
tarafından soru konusu edilmeksizin 
gerçekleştirilir. Örtü altı tarım arazilerinde 
bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, 
sulu ve kuru tarım arazilerinde on dekarın 
altında olan tarım arazileri ekonomik bütünlük 
arz etmez. Bu büyüklüklerin altında olan 
sınırdaş olmayan tarımsal parsellerin veya 
parsellerdeki payların aynen devrine izin 
verilir.

 Kanunda ilçelere göre yeter gelirli 
tarımsal arazi büyüklükleri belirlenmiştir.
Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, arazinin 
bulunduğu ilçedeki ortalama bir ailenin 
geçimini sağlayacak geliri elde edebileceği 
arazi büyüklüğüdür. Bu büyüklüğün altına 
düşecek bölünmelere izin verilmeyecektir.
Yeter gelirli tarımsal araziye sahip kişiler 
bu büyüklüğün üzerinde ki parsellerini 
satabilecek.

 Tarımsal arazilerde yapılacak satışlarla 
kanunda belirtilen asgari büyüklüklerin altında 
hisse oluşturulamayacaktır.
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        Kanunun yürürlük tarihinden önce 
tapuya tescil edilmiş intikaller, satın 
almalar, mahkeme kararı veya diğer yasal 
edinimlerin mevcut durumları korunacaktır. 
Bu kanun yürürlüğü tarihinden sonraki miras 
işlemlerinde uygulanacaktır.
Mirasçılar, mirasın açılmasından sonra 
bir yıl içinde ekonomik bütünlüğe haiz 
olmayan tarım arazilerinin mirasçılara veya 
üçüncü kişilere aynen mülkiyet devrini 
gerçekleştirebilirler.
 Ekonomik bütünlüğün üzerinde 
olan tarımsal araziler mirasçılar arasında 
yeter geliri sağlayacak büyüklüğün altına 
düşmemek kaydı ile pay edilebileceklerdir. 
Ölümün gerçekleştiği tarihten sonra, tarımsal 
arazilerin devri için mirasçılara bir yıl süre 
verilmektedir. Bu süre içerisinde;
 Mirasçılar, üzerinde anlaşma 
sağladıkları mirasçıya kendi paylarını Tapu 
Müdürlüklerinde devredebilirler. Bu devir 
işleminde arazi bedeli mirasçılar arasında 

belirlenebilecektir, gerektiğinde kredi 
imkânlarından yararlanacaklardır.
 Tarımsal arazilerin mirasçılardan 
birine devredilmesinden itibaren 20 yıl 
içinde bu arazilerde tarım dışı kullanım 
nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi 
durumunda, bu artış miktarından diğer 
mirasçılar payları oranında faydalanacaktır. 
Diğer mirasçıların paylarının ödenmesinde 
kredi imkânları sağlanacaktır.
 Aile malları ortaklığı şeklinde ortak 
kullanabilirler veya hisse payları oranında 
ortak oldukları Limited şirket kurularak 
araziler şirket adına tescil ettirilir. Mirasçılar 
tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet 
devirlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 
yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava 
açılmaması durumunda, Bakanlık 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 durumunda 
en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, 
aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için 
ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava 
açabilir.
 Mirasçılar mirasa konu tarımsal 
arazilerinin tamamını üçüncü şahıslara satış 
sureti ile tasfiye edebileceklerdir. Mirasçıların 
anlaşamaması halinde;

• Mirasa konu araziler, Mahkeme 
tarafından belirlenen ehil mirasçıya 
tarımsal gelir değeri üzerinden devrine 
karar verilir.

• Birden çok ehil mirasçı olması veya ehil 
mirasçı bulunmaması halinde, en yüksek 
teklifi veren istekli mirasçıya devrine karar 
verilir.

• Ehil ve istekli mirasçı bulunmaması 
durumunda, hâkim tarafından açık 
artırma usulü ile satışı sağlanacaktır.

 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun yürürlüğe girdiği 15 mayıs 2014 
tarihinden bugüne kadar tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla devri konusunda İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar 
aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Rize İli İçin Kanunda Belirlenen Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğü Miktarları

Tarım arazilerinin mirasçılar arasında paylaşımı düzenlenmiştir.

Bu güne kadar ilimizde tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla devri ile ilgili yapılan çalışmalar.
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 26 Ekim Aralık 2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği 
(tebliğ no: 2014/43)” kapsamında ilimizde yürütülen ve toplam proje tutarı 
2.780.00 TL olan 4 adet yatırımcı ile sözleşme imzalandı. Konu olarak 
tamamı bitkisel ürün işleme ve paketleme olarak uygulanan projelerin 
makine-ekipman alım işleri bitirilenlerin il proje yürütme birimi tarafından 
teknik kontrolleri yapıldı ve uygun olanların hakediş işlemleri tamamlandı. 
Projeler iş planına uygun olarak planlandığı şekilde devam etmekte olup,  
tamamının 1 Aralık 2015 tarihinde bitirilmesi öngörülmektedir. Projenin 
9. Etabı kapsamında bugüne kadar; 1 adet tam otomatik çay paketleme 
makinesi, 4 adet buhar kazanı ve ön ocak sistemi, 10 adet kuru ve yaş 
çay eleği,  5 adet çay kıvırma makinesi,  1 adet kurutma fırını, 1 adet 
harmanlama mikseri ve toz toplama sistemi alımı gerçekleşti.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ
ZİYARET ETTİ

9. ETAP KIRSAL KALKINMA
PROJELERİ

TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
DEMİRCAN İl Müdürlüğümüzü ziyaret etti. 
Sayın Belediye başkanına il Müdürümüz Şafak 

BULUT projelerimiz hakkında bilgiler sundu. Kendi 
köyüde olan Sütlüce köyünde 2011 yılında kurulan Rize 
Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Maviyemiş 
Uygulama ve Araştırma Merkezini de ziyaret etti. 
 Ahmet Misbah DEMİRCAN likapayla ilgili 
işlemeye yönelik yatırımlarda bulunma planları 
kapsamında bölgemizde  DOKAP (Küçük ve Orta ölçekli 
çiftçileri kalkalkındırma projesi) projesi kapsamında 
kurulan Muradiye köyündeki 6 dekarlık likapa bahçesini 
ziyarette bulundu. 
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 İstatistik Bilgi Sistemine (İBS) girilen bilgiler 10.11.2005 tarih 
ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu, Resmi İstatistik Programı 
kapsamında ve Türkiye İstatistik Kurumu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı (GTHB) arasında yapılan protokol gereği, GTHB il/ilçe 
müdürlükleri aracılığı ile derlenmektedir.
 Tarımsal fiyatlar, tarımsal faaliyetlerle uğraşan kesimin satın 
alma gücünde ve ekonomik refahında zaman içinde meydana gelen 
değişmelere ilişkin hesaplamalar yapabilmek amacı ile derlenmektedir. 
Tarımsal fiyatlar, Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar (ÇEF) ve Çiftçinin Ödediği 
Fiyatlar (ÇÖF) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

VERİ DERLEME YÖNTEMİ
Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar için Fiyat Derleme Yöntemi;
 
 ÇEF formunda yer alan Tarla ürünleri, Meyve, Sebze (açıkta ve 
örtüaltı), Hayvansal ürünler ve Canlı hayvanlar için çiftçilerden, her haftanın 
ortalama fiyatları elde edilmeli ve her ayın 1’i ile 31’ini kapsayan zaman 
diliminde 1. ve 2. haftanın fiyatları her ayın 14. günü, 3. ve 4. haftanın 
fiyatları ise her ayın son iş günü sisteme girilmektedir. Sebze ve Meyve 
için toptan ve perakende fiyatı alınarak haftalık fiyat elde edilir. Fiyatlar 
çiftçilerin eline geçen fiyatlardır.

Çiftçinin Ödediği Fiyatlar için Fiyat Derleme Yöntemi;

 ÇÖF formunda yer alan Çiftçinin tarımsal üretim için gerekli mal ve 
hizmetleri (tohum, yem, fidan, gübre, veteriner masrafları vb.) satın alması                                                                                                                                           
gerçekleşen ortalama fiyatlar sadece her ayın son iş günü ilgili bölüme 
girilmektedir.

İLİMİZ ANA ARI VE ARI SÜTÜ ÜRETEN 

ARICILARIMIZA HİBE DESTEĞİ

 İlimiz arıcılığının geliştirilmesi projesi 
kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa 
ilimizde ana arı ve arı sütü üreten arıcılarımıza 
malzeme hibe desteği sağlanacaktır. Bu 
bağlamda arıcılarımızın üretimde ihtiyaç 

duydukları ana arı çiftleştirme kutusu, aşılama 
çıtası,  larva kaşığı, ana arı yüksük kalıbı, ana 
arı ızgarası, ana arı kafesi, renkli şişe, mini 
dondurucu,  elektrikli arı çiti alımları için hibe 
desteği sağlanacaktır. Ana arı üretimi ve arı 
sütü üretimi kurslarına katılmış, en az elli 

arılı kovanı olan ve Arıcılar Birliğine üye olan 
arıcıların yararlanacak ve desteğin tamamı 
hibe olacaktır. Arıcılarımıza hayırlı olmasını 
diliyoruz.  

PAZAR FİYATLARI ALINIYOR
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İLİMİZE İKİ ADET TARIMSAL

İZLEME İSTASYONU 
Tarımsal İzleme ve Bilgi (TARBİL) Sistemi Projesi 

K
alkınma Bakanlığı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın “Ulusal 
Tarım Yönetim Sistemleri” programı 

dahilinde, İstanbul Teknik Üniversitesi 
işbirliğiyle yürütülmekte olan “Tarımsal İzleme 
ve Bilgi Sistemi (TARBİL), Zirai Gözlem 
Meteoroloji Yer İstasyonu Ağı” projesi 
dahilinde Rize’de  2 adet istasyonun kurulum 
çalışmaları başladı.
 TARBİL Türkiye genelinde kurulan 
1.200 istasyonla, başta hava durumu olmak 
üzere toprağın nem durumu da dahil olmak 
üzere 39 farklı parametreyi değerlendirerek, 
Bakanlık’taki merkeze anlık olarak iletmekte. 
Kullanıcılar bu sayede il, ilçe ve parsel 

bazında kuraklık, verim, ekim alan dağılımı, 
bitki su tüketimi, ekolojik uygunluk gibi 
bölgesel kaynakların iyi yönetimi için gerekli 
teknik verilere ulaşabiliyorlar.
 Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi 
Sistemi, uzaktan algılama uyduları, zirai- 
meteorolojik-fenolojik yer gözlem istasyonları 
ve idari kayıt otomasyon sistemlerinden 
gelen verilerin tümünü eş zamanlı birleştiren 
dünyadaki ilk örneklerden biri olarak biliniyor. 
Bu sistemle çiftçiler online olarak ve sms 
yoluyla anında bilgilendirilebiliyorlar.
 TARBİL Sisteminin sayesinde 
çiftçiler kuraklık dahil birçok riske karşı 
önlem alabilmiştir. TARBİL projesinin en 
büyük yararlarından biri, çiftçiye ve devlete 

muhtemel risklerle ilgili bilgi sunması ve 
gerekli önlemlerin alınması için önceden 
uyarı vermesidir. Erken uyarı sistemi ile 
çiftçilerimizin cep telefonlarına yollanan 
mesajları takip etmeleri halinde kuraklık 
dönemlerinde, tam olarak tarlalarını ne kadar 
sulamaları gerektiğini söyleyebiliyoruz. Veya 
tam tersi, aşırı suladığı zaman da uyarabiliyor, 
tarımsal kuraklığı en az zararla atlatabiliyoruz. 
 Böylece kısa vadede rekoltenin 
düşmesini engelliyor, uzun vadede de yeraltı 
su rezervlerimizin daha bilinçli kullanılmasını 
sağlıyoruz. Çiftçilerimiz, bu tablet bilgisayarlar 
sayesinde istedikleri zaman, diledikleri yerde 
hava durumunu kontrol edip, gerekli önlemleri 
alabilmektedir.
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