
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Sayın 
Mehmet Hadi TUNÇ, Personel Ge-
nel Müdürü Sayın Nizamettin 
EKİNCİ, Bitkisel Üretim Genel Mü-

dürü Sayın Mevlüt GÜMÜŞ ve 
Çaykur Yönetim Kurulu Üyesi Sa-
yın Ali KARACA Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğümüzü zi-
yarette bulundular.

İlimiz köylerinde ikamet etmekte 
olan çiftçi    ailelemizin  sosyoe-
konomik durumlarına katkı sağla-
mak; köyde ikametlerine destek 
olmak amacı ile müdürlüğümüzce 
“Köy Tavukçuluğunun Yaygınlaş-
tırılması Projesi” (3.Etap) kapsa-
mında 1500 adet tavuk ve 50 
adet kümesin hibe olarak dağıtımı 
Rize Valisi Sayın Ersin YAZICI’nın 
teşrifleriyle gerçekleştirilmiştir.

Yüksek kaliteli ve randımanlı hayvansal ürün elde 
etmek için salgın hastalıklardan korunma şarttır. 
Enfeksiyon hastalıklardan korunma ve hayvanların 
sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için 
koruyucu hekimlik önemli bir faktördür.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı çerçevesinde Tarıma Dayalı  Yatırımla-
rın Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No:2013/59)  
kapsamında Müdürlüğümüze 8 adet proje  baş-
vurusu yapılmıştır.

Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce  
Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü 
Projesi kapsamında yürütülen Organik Arıcılığın 
Geliştirilmesi Projesi çalışmaları bünyesinde te-
mel petek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Toprak, hava ve su gibi, canlıların 
yaşaması için vazgeçilmez bir un-
surdur. Toprak milyonlarca yılda 
oluşmakta ve insan ömrüyle kı-
yaslandığında muazzam bir süreci 
işaret etmektedir. Yaşamın kay-
nağı olan toprağın önemini vurgu-
lamak ve kamuoyunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla minik elleri 
toprakla buluşturduk...

 İlimiz Valisi Sayın Ersin YAZICI    
17.07.2014 tarihinde İl 
Müdürlüğümüze ziyarette 
bulunmuştur. Vali YAZICI, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Şafat BULUT, müdür yardımcıları 
ve şube müdürleri tarafından 
karşılandı.

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ONUR KONUKLARI

KÖY TAVUKÇULUĞUNU 
YAYGINLAŞTIRIYORUZ

KOYUN VE KEÇİLERDE AŞI 
UYGULAMALARI

İLİMİZDE 1.416.000.-TL 
HİBE DESTEĞİ

MİNİK ELLER TOPRAKLA 
BULUŞTU
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gıda Tarım 
ve Hayvancılık bakanlığının yapmış olduğu proto-
kol neticesinde üzerinde önemle durulan bazı 
noktalarda; Kadına şiddet, Toplumda cinsiyet 
rolleri, Sosyal haklar, Aile vb. konularda personel-
lerimize eğitimler düzenlenmiş

AİLE KAVRAMI VE TOPLUMSAL 
CİNSİYET ROLLERİ 

ORGANİK TEMEL PETEK
DAĞITTIK
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FIRIN DENETİMLERİ HIZ KESMEDİ EKMEĞİN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ ve
TÜRKİYE’DEKİ TÜKETİMİ

ÇAY FABRİKALARI DENETLENİYOR

 Fırın, pastane ve unlu mamüller üretim ve satış yerleri İl Mü-
dürlüğümüz Kontrol Görevlilerince yıl içerisinde rutin olarak denetlen-
mektedir. 2014 yılı mart-nisan döneminde de 209 denetim geçekleş-
tirilmiş olmasına rağmen, Ramazan Ayının gelmesi sebebiyle Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kontrol Görevlileri ve Rize Belediye-
si Zabıta Müdürlüğü Görevlilerince oluşturulan komisyon tarafından 
tekrar denetimlere başlanılmıştır. İşletmelerdeki eksikliklerin giderilme-
si, halkımıza daha iyi hizmet verilebilmesi ve güvenilir gıda teminini 
sağlamak için denetimlerimiz titizlikle devam etmektedir.

 Yeryüzüne ALLAH tarafından bahşedilen besini olarak tanım-
lanan ekmek, insanının en önemli enerji kaynağıdır. Türk kültüründe 
ekmek kutsaldır. Yere düşen ekmek için “Ekmeğe basarsan taş olur-
sun.” denir. Yere düşen ekmek öpülüp başa konarak hayvanlara veril-
mek üzere uygun bir yere konur. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine ve bi-
reylerin sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak tüketilen ekmek miktarı 
değişiklik gösterse de günlük alınan enerjinin büyük bir bölümü ekmek-
ten sağlanmaktadır.
 Ekmek, Türk halkının temel besinidir. Günlük ekmek tüketimi 
bireylerin özelliklerine, alışkanlıklarına, yaşam ve çalışma biçimlerine ve 
diyetlerinin bileşimine göre değişir. Beden çalışması çok olanların, fazla 
enerji harcadıklarından ekmek tüketimleri de beden çalışması az olan-
lardan daha yüksektir. Yine, enerji gereksinmeleri az olduğundan ka-
dınlar erkeklerden daha az ekmek tüketirler. Özellikle yaz aylarında 
tarım ve inşaat işlerinde çalışanlar pişmiş yemek yerine ekmek-meyve, 
ekmek-sebze, ekmek-peynir gibi yiyeceklerle bir-iki öğünü geçiştirirler. 
Aynı şekilde yemek pişirme imkânı olmayanların bir iki öğününü ek-
mek-peynir, ekmek-zeytin, ekmek-helva, ekmek-et ürünleri, ekmek-yu-
murta gibi karışımlar oluşturur. Çağımızda buna ‘sandviç beslenmesi” 
de denebilir. Ayaküstü beslenme (Fast-Food) sisteminde ekmek önem-
li yer tutar. Yine sulu yemekler ekmek tüketimini arttırırken, susuz ye-
mekler ile pilav, makarna, börek, tatlı gibi yemeklerin menüde yer alma-
sı ekmek tüketimini azaltır. Genel olarak beden çalışması az ve değişik 
besin gruplarından yeme imkânı olan yetişkin erkeklere günde 150-
300, kadınlara 100-150 gr. ekmek yeterliyken, beden çalışması çok 
olanlarda bu miktarlar birkaç katına çıkmaktadır.
 Günlük birey başına ekmek tüketimi, değişik yöre ve gruplara 
göre 100 ile 800 gr. arasında değişmektedir. Ulusal besin tüketimi ve-
rilerine göre ortalama birey başına günlük 402 gr. ekmek tüketilmekte-
dir. Bu değer 1984 araştırmasında ortalama birey başına 360 gr. ola-
rak bulunmuştur. Köylerde ve kentlerin sosyo-ekonomik düzeyi düşük 
olan ailelerinde ekmek tüketimi, kentlerde oturan ve sosyo-ekonomik 
düzeyi iyi olan ailelerden daha yüksektir. Üç öğün ve öğle, akşam 3’er 
kap, sabah çay, peynir (zeytin), yağ reçel şeklinde menü uygulanan 
orta üstü düzeyde beden çalışması olan erkek işçilerde günlük ekmek 
tüketimi ortalama 450 gr. olarak bulunmuştur. Bunun yanında yemek 
servisi olmayan inşaat işçileri günde 768 gr. küçük sanayide çalışan 
çıraklar 663 gr. ekmek tüketmektedirler. Kasabada yaşayan ailelerden 
%14’ünde birey başına ekmek tüketimi günlük 507 gr. ve üstündey-
ken, %51’inde 364 gr. ve daha azdır. Öğrenim düzeyi düşük olan aile-
lerde ekmek tüketimi daha yüksektir. Meslek grupları arasında ekmek 
tüketimi yönünden bir farklılık bulunmazken, kalabalık ailelerde birey 
başına düşen ekmek miktarı daha yüksektir. Ankara kentinde ise aile-
lerde günlük birey başına tüketilen ekmek miktarının 107 ile 576 gr 
arasında değiştiği, ortalama 327 gr. olduğu belirtilmiştir. Bu değer 
1974 araştırmasındaki büyük kentler için bulunan 374 gr.ın ve 1984 
araştırmasının Ankara kentsel kesimi için bulunan 340 gr.ın biraz altın-
dadır.
 Gerek ulusal, gerekse yöresel düzeydeki araştırma verilerin-
den bir tahmin yapılırsa ülkemizde genel olarak birey başına yaklaşık 
günde 400 gr. civarında ekmek tüketildiği söylenebilir. Buna göre, ülke 
genelinde ortalama birey başına düşen 2291 kalorilik enerjinin yakla-
şık %45’i, 68 gr. proteinden %47’si ekmekten sağlanmaktadır.
 
Kaynakça: http://www.turkish-cuisine.org/index.php

 İlimiz genelinde bulunan 35 tanesi kamu olmak üzere toplam-
da 138 çay fabrikasının 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu’na uygunluğunu tespit etmek amacıyla kontrol 
görevlilerimiz tarafından denetimleri yapılmaya başlanmıştır. Dene-
timlerde alınan numunelerin İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’n-
de gerekli analizleri yaptırılarak Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğu kont-
rol edilmektedir. 
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FAKİR GIDASI DEĞİL FİKİR GIDASI! HACCP TETKİK EĞİTİMİ

 Sağlıklı bir insan beyninin %10’u omega-3’tür. Yani vücudunu-
za giren her omega-3 molekülü beyninizi güçlendiren bir ilaç gibi çalışır. 
Eskiden balıkçılar tezgahlarındaki hamsiyi “fakir gıdası değil, fikir gıdası 
bu” diye bağırarak satardı. Haklı oldukları anlaşılıyor. Beyin hücrelerinin 
her birinin içi yağ deposudur ve omega-3 yağları bunların en önemlile-
rinden biridir.

 Ne var ki hiçbirimiz artık eskisi kadar omega-3 kazanamıyoruz. 
Büyüklerimiz daha güçlü besinler yiyordu. Ama şimdi durum değişti. 
Tavuklar kümese, inekler ahıra, balıklar çiftliğe girdi. Yeteri kadar ome-
ga-3 kazanamadığımız kesin. Olumsuzluk bununla da bitmiyor. Eskiye 
oranla omega-6 yağlarını daha fazla kazanıyoruz. Neredeyse bedeni-
mize omega-3’ün on-yirmi katı omega-6 giriyor. Bunun nedeni yoğun-
laştırılmış tarım sıvı yağ tüketiminin artması sonucu omega-6 kaynak-
larının çoğalmasıdır.

 Omega-3 omega-6 oranı bozuldukça sağlığımız bozuluyor. 
Özelikle beyinle ilgili sorunlar artıyor. Alzheimer dâhil şu veya bu nede-
ne bağlı bunamalar sıklaşıyor. Depresyona girenlerin sayısı çoğalıyor. 
Saldırganlık ve diğer ruhsal problemler eskisinden daha sık görülüyor. 
Çoğumuzun (çocuklar ve yaşlılar dahil) yaşadığı bellek ve konsantras-
yon sorununun arkasında bu dengesizlik daha önemlisi omega-3 kaza-
nımının azlığı yatıyor. Kısacası sağlık konusundan otorite olan herkes 
daha çok omega-3 kazanımının önemli olduğu konusunda fikir birliği 
içinde.

 Doymuş yağların, kan kolesterol düzeyine etkisi yüksek koles-
terollü diyetten daha fazladır. Beslenmede kolesterolden çok, toplam 
yağ miktarı ve doymuş yağ asitleri oranına dikkat etmek gerekir. Su 
ürünleri çoğu etlere, kümes hayvanlarına hatta balıklara göre daha az 
doymuş yağ içerir. Aynı zamanda EPA ve DHA açısından iyi bir kaynak-
tır. İyi kalitede protein, niasin, E ve B12 vitamini ile iyot, çinko ve fosfor 
minerali açısından zengin olan su ürünleri; özellikle büyüme ve gelişme 
çağındaki bireyler için yararlı bir yiyecektir. Su ürünleri; düşük yağ içe-
rikleri ile, zayıflama diyeti uygulayan bireyler için de son derece uygun, 
pratik, lezzetli, kolay hazırlanabilir, yüksek besin değerine sahip bir be-
sin grubudur. Sağlıklı bireyler için haftada en az 2 kere, kalp – damar 
hastalığı, hipertansiyon, karaciğer yağlanması gibi sağlık problemleri 
bulunan kişilere de haftada 3 kere balık veya karides gibi su ürünlerini 
kızartma işlemlerinden kaçınarak, ızgara yapma, buğulama veya fırında 
pişirme yöntemlerini kullanarak tüketmeleri önerilmektedir.

 Ancak Ramazan döneminde özellikle balık yemenin kişiyi susa-
tacağına dair yaygın bir görüş hakimdir. Ramazan’ın ilk gününde avlan-
ma yasağının kalkmasını tesadüf olarak görmektense, balık ve deniz 
ürünlerinin böyle bir etkisinin olmaması şeklinde görmek sağlık adına 
daha yararlı olacaktır.
Kaynak:  http://www.doktorsitesi.com/makale/ramazan-ve-su-urunleri

              http://www.kigem.com/bib-beyin-icin-balik.html

 HACCP gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan 
hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde hijyeni, or-
tam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşa-
masında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlen-
mesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanan bir ürün 
güvenilirliği sistemidir. İngilizce Hazard Analysis and Critical Control Points 
- Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır.  Sis-
tem, ürün güvenliğini etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kont-
rol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

 Bakanlığımız Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanılığı tara-
fından belirlenen 2014 Yılı Hizmet İçi  Eğitim Programı kapsamında 
26-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında ilimiz Çayeli ilçesinde bulunan 
Çavuşoğlu Otel’de Bakanlığımızın personeli  2 eğitimci    eşliğinde
“Haccp Tetkik Eğitimi” yapıldı. Eğitime Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğünden 7 kişi olmak üzere 15 farklı ilden toplamda 32 mühen-
dis ve veteriner katılmıştır. İki hafta süren eğitimde katılımcılara hem 
teorik hem uygulamalı eğitim verilmiştir. “Uygulamalı Tetkik Eğitimi” 
için Dosan Konserve San. ve Tic. A.Ş. (Lipton Çay) ve Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü 100.Yıl Paketleme Fabrikası’nda incelemelerde bulu-
nulmuştur. 
 Toplantı 30 Mayıs 2014 günü İl Müdürümüz Şafak BULUT ta-
rafından 32 katılımcıya Katılım Sertifikalarının verilmesi ile son bul-
muştur.
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TAKLİT, TAĞŞİŞ ve İMHA KIRMIZI ETİN YAŞAMIMIZDAKİ YERİ

 Tağşiş kelime anlamıyla gıda maddelerinin ve gıda ile temasta 
bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özellikle-
rine aykırı olarak üretilmesi halini ifade etmektedir. Taklit ise gıda mad-
desini ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerini; şekil, bile-
şim ve nitelikleri itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi 
göstermeyi ifade etmektedir. Daha fazla kazanç sağlamak adına tüke-
ticiyi kandırmaktan, sağlığı ile oynamaktan ve gelecek nesillerimizi 
tehlikeye atmaktan çekinmeyen firmalar “Gıda Teröristi” olarak adlan-
dırılmaktadır.

 Beslenmede önemli yeri olan et; vücut için en önemli protein 
kaynağıdır. A,D, ve B kompleks vitaminlerini içerir. Karaciğer, özellikle A 
ve D vitaminleri yönünden zengindir. Kan yapıcı özelliği ( Demir içerir ) 
ve zihinsel gelişim için önemlidir. Etin hastalık yapma riskini önlemek ve 
besleyici değerini kaybetmemesi için, hayvanın kesilmeden önce Vete-
riner Hekim muayenesinden geçirilmesi gerekir. Kesimin teknik ve hijye-
nik şartların uygun olduğu izinli-ruhsatlı kesim yerlerinde yapılması ge-
rekir. Elde edilecek karkasların parçalama-işleme 
-ambalajlama-paketleme- soğutma-saklama aşamalarının tümünde 
asgari teknik hijyenik şartlara dikkat edilmeli uygun ortamlarda saklan-
malı.

 Tüketici olarak et alırken;
Öncelikle et güvendiğimiz yerden alınmalı. Et karkas ise mühürlü olma-
sına, alırken parçalanmasına, etin canlı parlak renkte olmasına, aşırı ıs-
lak ve yapışkan olmamasına dikkat edilmeli, hazır kıyma alınmamalı,
Kasap veya marketten eti satın aldıktan sonra en kısa sürede eve geti-
rilerek buzdolabına koyulmalı. Etler alışverişin en son aşamasında alın-
malı. Hemen tüketilmeyecek etler porsiyonlara bölünerek derin dondu-
rucuda saklanmalı. Çözündürülmüş et bakteri üreyeceğinden tekrar 
dondurulmamalı.

 Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrol ekiplerince yapı-
lan denetimlerde bazı özel çay fabrikalarının sodyum bikarbonat kulla-
narak çöp çayını (atık çay) işlediği tespit edilmiş olup firmalar hakkında 
yasal süreç başlatılmıştır. 

 Rize genelinde Müdürlüğümüz Kontrol görevlilerince Alo Gıda 
174 şikayeti, BİMER şikayeti, Savcılık talimatı ve rutin kontrollerde alı-
nan numunelerde Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı olduğu tespit edilen 
9.476 kg çay ile 130 çuval kırılmış çay çöpü, 80 çuval işlenmemiş çay 
atığı ve 160 m2 zeminde serilmiş olan 25 cm kalınlığındaki dökme si-
yah çay ürünlerinin Müdürlüğümüz Kontrol görevlilerince imha gerçek-
leştirilmiştir. 

Bu kapsamda Müdürlüğümüzün üretim yerleri, toptan perakende ve 
satış noktaları denetimleri yıl boyunca devam edecektir.
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TÜRKİYE’DE ORGANİK ÇAY

Mera Islah ve Amenajmanı Çalışmaları

 Organik tarım, üretimde 
kimyasal girdi kullanmadan, yönet-
meliğin izin verdiği girdilerin kulla-
nıldığı, üretimden tüketime kadar 
her aşaması kontrollü ve sertifikalı 
tarımsal üretim biçimidir. Organik 
tarımın amacı, toprak ve su kay-
nakları ile havayı kirletmeden, çev-
re, bitki, insan ve hayvan sağlığını 
korumaktır. Tüm dünyada hızla ar-
tan organik tarımsal ürünler   ara-
sında genellikle ülkelerin gelenek-
sel ürünleri yer almaktadır. Örneğin 
Hindistan’da çay, Danimarka’da 
süt ve süt ürünleri, Arjantin’de et 
ve et ürünleri, Orta Amerika ve Af-
rika ülkelerinde muz, Tunus’ta hur-
ma ve zeytinyağı, Türkiye’de kuru-
tulmuş ve sert kabuklu meyveler 
organik olarak üretilen ürünler ola-
rak ilk sırayı almıştır.
 Dünyada çay üretimine 
ayrılan alan 2,3 milyon hektardır. 
Bu alanlardan elde edilen ürün 3,2 
milyon tona ulaşırken, organik çay 
üretimine ancak 5.000 hektarlık 
alan ayrılmakta ve üretim 4-5 bin 
ton seviyesinde gerçekleşmekte-
dir. Organik çay üretme fikri 1980’li 
yılların başında ortaya çıkmış olup, 
ilk üretim 1986 yılında Sri Lan-
ka’da gerçekleşmiştir. Üretici ülke-
ler arasında başta Sri Lanka olmak 
üzere Çin, Japonya, Şili, Tanzanya, 
Kenya, Malawi ve Arjantin yer al-
maktadır. Organik çay üretiminde 
öncelikle, çay tarımı için ayrılan 
arazilerin rakımının deniz seviye-
sinden en az 700 metre yüksekte 

olması tercih edilmektedir. Üretim 
için gerekli olan diğer ekolojik şart-
ları; yıllık sıcaklık ortalamasının 18-
20oC, ortalama günlük güneş ışını-
nın 4 saat, yıl boyu minimum 
yağışın 1600 mm, nispi nemin % 
70-90, toprak PH’ının 4,5-5,5 ol-
ması olarak sıralayabiliriz.
 Organik çay üretimi, ta-
mamen izole edilmiş alanlarda ya-
pılmalı, bunun için çay bahçelerinin 
çevreleri herhangi bir vasıtanın gir-
meyeceği şekilde tamamen ağaç-
larla kaplı olmalıdır. Çay tarımının 
yapıldığı alanlar gerek endüstri sa-
halarından gerek yerleşim merkez-
lerinden kilometrelerle ifade edile-
bilecek uzaklıkta bulunmalı, 
taşımada kati surette motorlu 
araç kullanılmamalıdır. Toprağın ve 
bitkinin istenilen hale gelmesi için 
en az 3 yıllık bir süre gerektiği, üre-
time başlamadan önce belirlenen 
tüm toprak analizlerinin yapılması 
gerektiği unutulmamalıdır. Organik 
çay için elbette organik gübre kul-
lanılması gerekmektedir.  O r g a n i k 
gübre başlangıçta, organik gübre 
satışı yapan belgeli firmalardan 
karşılanacak, zaman içinde organik 
olduğu belgelenmiş hayvan gübre-
leriyle, çay budama ve üretim ar-
tıkları (çöp, lif vs.) ile de destekle-
necektir. Organik çay üretimi işçilik 
maliyeti normal üretim maliyetleri-
ne göre en az %25’lik bir fazlalık 
göstermektedir.
 Organik tarım, sadece 
kimyasal mücadele ve suni gübre-

leme yapılmaması değildir. Üretici-
den tüketiciye ulaşana kadar, or-
ganik tarımın yapıldığı tarladaki her 
safha kayıt altına alınmalı, kontrol 
edilmeli, kontrol edildiği dekontrol 
edilmeli, belirleme ve izlenebilirlik 
sağlanmalıdır. Organik çay üretimi-
nin Uluslararası Organik Tarım Fe-
derasyonu (IFOAM) veya bağlıları 
tarafından akredite edilip sertifi-
kalandırılması gerekmektedir. Tür-
kiye’de çay tarımı, Doğu Karadeniz 
Bölgesinde Doğuda Sarp sınır kapı-
sından başlayarak, Batıda Araklı 
Deresine kadar olan alan içinde 
Artvin, Rize, Trabzon illerini kapsa-
yan 180 km. uzunluktaki kıyı şeri-
dinde ve iç bölgelerde 10-35 km 
içerilere kadar uzanan kesimde, 
1000 metre yükseltilere değin 
ulaşan yamaçlarda yapılmaktadır. 
Giresun ve Ordu illeri ile Fatsa ilçe-
sini kapsayan kesim ise çay yetiş-
tiriciliğinde tali bölge olarak kabul 
edilmektedir.
 Doğu Karadeniz bölgesin-
de yetişen çaylar, ekolojik şartlar 
nedeniyle kış aylarında kar altında 
kalmaktadır. Bu doğal özellik dün-
yada Doğu Karadeniz kıyılarından 
başka hiçbir bölgede bulunmamak-
tadır. Coğrafi ve ekolojik şartlar ge-
reği Doğu Karadeniz’deki toprak-
larda ve de çay bitkisi üzerinde 
hiçbir suretle kimyasal ilaçla müca-
dele yapmaya gerek duyulmamak-
tadır. Kimyasal zirai mücadele ilacı 
kullanılmadığından bölgede üreti-
len siyah ve yeşil çaylarda pestisit 

kalıntısına da rastlanmamıştır. Bu 
durum ise ülkemizi sağlıklı siyah, 
yeşil ve organik çay üretimi için 
ideal ülke durumuna getirmekte-
dir. Sadece bu özelliğinden dolayı 
Türk Çayı dünyanın en sağlıklı en 
doğal çayı olma özelliğini taşımak-
tadır.
 Dünyada sudan sonra en 
çok tüketilen içecek olan çayın 
üretimi; Türkiye ve Gürcistan dışın-
da, dünyanın ekvatoral ve ekvato-
ra yakın tropikal iklime sahip diğer 
bölgelerinde de yapılmaktadır. 
Çayda bakteriyel ve mantari has-
talıkların yanısıra 160 farklı böce-
ğinde tespit edildiği çay üretimi 
yapılan bu alanlarda kış mevsimi-
nin olmaması, çay hasadının 11 ay 
boyunca sürdürülüyor olması, has-
talık ve böceklerle kimyasal bir mü-
cadeleyi zorunlu kılmaktadır. Dün-
yanın en büyük çay üreticileri 
arasında yer alan ülkeler de dahil 
olmak üzere kimyasal mücadele 
yapılmayan tarım arazisi çok kısıtlı-
dır. Türkiye’de Doğu Karadeniz’de-
ki topraklarımızda ve de çay bitkisi 
üzerinde hiçbir suretle kimyasal 
ilaçla mücadele yapmaya gerek 
duyulmaması büyük bir avantaj 
olarak değerlendirilmelidir. İnsan 
sağlığı, ekolojik denge ve çay sek-
törünün geleceği açısından orga-
nik çay üretiminin yaygınlaştırıl-
ması ve desteklenmesi 
gerekmektedir.
Kaynak: http://www.tugem.com.tr

http://www.dkib.org.tr/tr

 Mera, yaylak ve kışlakların 
ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin 
artırılması, ot kalitelerinin iyileştiril-
mesi, toprak muhafaza tedbirlerinin 
uygulanarak erozyonun önlenmesi 
amacı ile ilimiz genelinde mera ıslah 
ve amenajmanı projeleri uygulan-
maktadır.
 İlimiz İkizdere ilçesi Meşe-
köy Köyü, Ilıca Köyünde ve Çamlı-
hemşin İlçesi Şenyuva ve Ortan Köy-
leri yaylaklarında 2014 yılı 
çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalış-
malar kapsamında sıvatlar bu sıvat-
lara su getirmek amacı ile su isale 

hatları ve su biriktirme havuzları ya-
pılmaktadır.
 2015 yılında uygulanmak 
üzere İkizdere ilçesi Çataltepe Köyü, 
Diktaş köyü,Yaylacılar köyü  ve De-
mirkapı Köyünde uygulanmak üzere 
1.898.000 TL bütçeli Mera Islah ve 
Amenajmanı projeleri hazırlanmıştır. 
Hazırlanan bu projeler Bakanlığımız 
onayından sonra 2015 yılında uygu-
lamaya konulacaktır. Hazırlanan bu 
projelerde sıvatlar bu sıvatlara su ge-
tirmek amacı ile su isale hatları ve su 
biriktirme havuzları ve yaylak yolları 
yapımı planlanmıştır.
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ORGANİK ARICILIK YAPAN ARICILARIMIZA ORGANİK TEMEL PETEK DAĞITTIK

ORGANİK DENETİM VE EĞİTİMLER YAPILDI

 Rize Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürlüğü’nce  Organik 
Tarımın Yaygınlaştırılması ve 
Kontrolü Projesi kapsamında yü-
rütülen Organik Arıcılığın Gelişti-
rilmesi Projesi çalışmaları bünye-
sinde OTBİS (Organik Tarım Bilgi 
Sistemi) de kayıtlı olan 106 arıcı-
mıza  Kontrol ve Sertifikasyon 
Kuruluşundan organik ürün serti-

fikalı temel petek dağıtımı Müdür-
lüğümüzce gerçekleştirilmiştir. 
16 Mayıs 2014 Cuma günü Hem-
şin İlçemizde başlayan dağıtıma 
21 Mayıs Salı günü Çayeli ve 
Çamlıhemşin İlçelerimizde devam 
edilmiş, 22 Mayıs Çarşamba günü 
Fındıklı, Ardeşen ve Pazar İlçeleri-
mizdeki arıcılarımıza temel petek-
leri teslim edilerek tamamlanmış-

tır.  Temel peteklerin arıcılarımıza 
teslimine İl müdürümüz sayın Şa-
fak BULUT bizzat katılmıştır. Arı-
cılarımızla burada yaptığı değer-
lendirmede, üreticilerimizin 
özellikle ürün pazarlama konu-
sundaki sorunlarının çözümünde 
birlikte hareket etmeleri gerekti-
ğinin altını çizerek bir marka oluş-
turmak suretiyle ürünlerini vitrine 

çıkarmaları gerektiğini belirtti.  Or-
ganik arıcılık faaliyetinde bulunan 
üreticilerimiz ise girdi temininde 
yaşadıkları sorunların giderilmesi 
yönünde temel petek dağıtımının 
önemli bir katkı olduğunu belirte-
rek, işletmelerine kadar getirilerek 
teslim edilmesinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler.

 Organik tarım faaliyetleri-
nin izlenmesi, müteşebbis, işletme 
ve satış yeri denetimlerinin yapıl-
ması, eğitim-yayım faaliyetlerinin 
yürütülmesi iş ve işlemleri 2011/4 
sayılı Organik Tarım Birimlerinin Gö-
rev ve yetkileri Genelgesi kapsa-
mında yapılmaktadır. Bu genelge 
kapsamında İlimizde de çeşitli orga-
nik denetimler ve eğitimler yapıl-
maktadır. 
           Rize Gıda, Tarım ve Hayvancı-

lık İl Müdürlüğü  ile İkizdere İlçe Mü-
dürlüğünce organize edilen Organik 
Tarım Yetiştiriciliği ve Organik Des-
teklemeler konulu  eğitim toplantısı 
İkizdere Güneyce’de    gerçekleştiril-
miştir. 9 Mayıs 2014 tarihinde  İr-
fan Köprülü Kıraathanesinde saat 
13.00’da  düzenlenen eğitime İlçe 
Müdürlüğü elemanları, Eski beledi-
ye başkanı, ilçe muhasebe müdürü, 
muhtar ve çok sayıda çiftçi katılımı 
olmuştur.    İl Müdürlüğü teknik ele-

manlarından Ziraat Mühendisi Öz-
lem KORKMAZ tarafından verilen 
eğitimde  organik tarımla yeni tanı-
şan çiftçilerimize konu ile ilgili bilgi-
ler verilmiştir. Organik tarım destek-
lerinden nasıl yararlanılacağı 
anlatılmıştır. Çiftçilere konu ile ilgili  
liflet ve broşür dağıtılmıştır.   
 Organik ürün satışı yapan  yerler, 
organik ürün üreten işletmeler,  
hayvansal organik üretim yapan 
yerler ve  bitkisel organik üretim ya-

pan  yerler yıl içerisinde denetlen-
mektedir. 2014 yılında bugün itiba-
ri ile organik ürün satışı yapan 16 
adet yer,  bitkisel organik üretim 
yapan 8 adet yer denetlenmiştir. 
Denetimler organik Tarım Bilgi Sis-
teminde kayıtlı müteşebbis ve iş-
letmeler arasından rastgele seçim 
yöntemiyle yapılmış olup, bu kap-
samda  24 adet denetim formu dü-
zenlenmiştir. 
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2014 YILI İLİMİZ FINDIK REKOLTESİ TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

PROJELERİMİZ MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI
 İl Müdürlüğümüzce farklı 
kaynaklardan finanse edilerek te-
sis edilen likapa bahçelerinden ilk 
meyveler alınmaya başlandı. 
Rize’nin doğal florasında özellikle 
yüksek kesimlerde sıkça bulunan 
Likapa (Maviyemiş) İl Müdürlüğü-
müzün yürüttüğü projelerle kapa-

ma likapa bahçeleri şeklinde tesis 
edilerek üreticisine gelir getirme-
ye başladı. Likapa üretiminin özel-
likle yüksek kesimlerde çay üstü 
lokasyonlarda alternatif bir gelir 
kapısı olması beklenmekte, bu 
bölgelerdeki istihdama, ekonomik 
ve sosyal gelişime katkı sağlan-

ması hedeflenmektedir. Bu amaç-
la 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 
İl Müdürlüğümüzce uygulanan 
projeler kapsamında tesis edilen 
70 adet kapama Likapa bahçele-
rine ziyaretlere devam edildi. İl 
Müdürlüğümüzce tamamı hibe 
olarak üreticiye verilen fidanların, 

yine İl ve İlçe Müdürlüklerimizde 
görevli teknik personelimizin reh-
berlik ve gözetiminde dikilmesi ile 
oluşturulan Likapa bahçeleri, ilk 
meyvelerini vermeye başladı. 

Üretici Likapayı Sevdi 

 İl ve İlçe Müdürlüğümüz 
teknik elemanlarınca belirli aralık-
larla ziyaret edilen bahçelerde 
üreticiye likapa yetiştiriciliği hak-
kında teknik bilgiler verilirken, ilk 
meyvelerini vermeye başlayan 
bahçe sahiplerinin de görüşleri 

alındı. İlk dikim yılında ürün aldıkla-
rını ve ürünlerini pazarlamakta 
bugün itibarı ile bir sorun yaşama-
dıklarını belirten üreticiler, bu du-
rumun kendileri açısından mem-
nuniyet verici bir durum olduğunu 
belirttiler.
 “Biz Karadeniz insanı tez 
canlı, heyecanlı insanlarız, bekle-
meyi pek sevmeyiz, horon gibi hız-

lı, hareketliyiz, Karadeniz gibi coş-
kuluyuz, isteriz ki her işimiz hızlı 
olsun. Likapa da tam bize göre bir 
meyve, bizi fazla bekletmeden ilk 
yılında meyve vermeye başlıyor. 
Emeğimizin karşılığını az da olsa 
alıp daha bir umut ve heyecanla 
fidanlarımıza  bakıyoruz” şeklinde 
görüş belirttiler. 
 Taze sofralık, dondurul-

muş ya da kurutulmuş olarak tü-
ketilebilen, İlaç, kozmetik, meyve 
suyu sanayiinden süt ve süt 
ürünleri teknolojisine pasta ve 
kek sanayiinden baharat sanayii-
ne kadar pek çok alanda kullanılan 
likapanın üretimi ile pazarlama 
olanaklarının da paralel bir şekilde 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Ticari değeri yüksek olan 
fındıkların %80’i Karadeniz Bölge-
si’nden sağlanır. Karadeniz Bölge-
si’nden başka Marmara Bölgesi’n-
de de yetiştirilir. Türkiye, Dünya 
fındık üretiminde ilk sırada yer alır, 
dünya fındık üretiminin %62-65 
kadarını karşılar. Fındık çok iyi bir 
enerji kaynağıdır, vücuda güç ve 
enerji verir, beden ve zihin yor-
gunluğunu giderir.             
 Fındık, kalp ve damar sağ-
lığı açısından çok faydalıdır. Koles-
terolü düşürür, kalp ritmini ayarla-
maya yardımcı olur. Kansızlığa iyi 
gelir, vücut ve kemik gelişimini 
destekler. Fındık, soğuk algınlığı 
ve akciğer hastalıklarına da fay-
dalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği 
bilinmektedir.
               2006 yılından bu yana 
ülkemizin önemli ihracat ürünle-
rinden biri olan fındığın üretim 

tahminlerinin sağlıklı olarak belir-
lenmesi ve tek bir kanaldan açık-
lanması, pazarlama ve fiyat istik-
rarı bakımından önem arz ettiği 
için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüklerinin koordinasyonun-
da Üniversiteler, İhracatçı Birlikle-
ri, Fiskobirlik, Fındık Araştırma 
Enstitüsü, Ziraat Odaları, Ticaret 
Odaları ve Borsaları ve ayrıca Ulu-
sal Fındık Konseyinin katılımıyla 
oluşturulan komisyon tarafından  
‘Fındık Rekolte Tespit Çalışmaları’ 
yapılmaktadır.
                İlimizde Fındıklı, Ardeşen 
ve Pazar İlçelerinde toplam 3.606 
ha fındık alanı bulunmaktadır. Her 
yıl İl Rekolte Tahmin Komisyonu 
kurularak komisyonun çalışmaları 
sonucunda  ilin tahmini fındık ve-
rimi belirlenmektedir. Fındık yetiş-
tirilen  ilçelerde sahil orta ve yük-
sek rakımlarda farklı fındık 

bahçelerinde gerekli çotanak sa-
yımları yapılarak bu sayımlara 
göre rekolte hesabı yapılmaktadır. 
Sonuçlar Bakanlığa ve diğer fındık 
yetiştirilen illere gönderilmekte-
dir. İlimizde bu yıl da 2014 yılı fın-
dık rekoltesini tahmin etmek 
amacıyla 13-17 Haziran 2014 
tarihlerinde Fındıklı, Ardeşen ve 
Pazar İlçeleri’mizin farklı köylerin-
deki fındık bahçelerinde çotanak 
sayımları yapılmıştır. 
                İlimiz sınırları içerisinde 
yetiştirilen fındığın 2014 yılı üre-
tim miktarını tahmin etmek üzere 
İl Müdür Yardımcısı Hasbi KOCA 
Başkanlığında 20 Haziran 2014 
tarihinde toplanan İl Fındık Rekol-
te Tahmin Komisyonu tarafından 
Rize İlinin 2014 yılı fındık rekolte-
si toplam 3.829,69 ton olarak 
tahmin edilmiştir.
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Köy Tavukçuluğunu Yaygınlaştırıyoruz

    İlimiz köylerinde ikamet etmek-
te olan çiftçi ailelemizin ve sos-
yo-ekonomik durumlarına katkı 
sağlamak; köyde ikametlerine 
destek olmak amacı ile müdürlü-
ğümüzce “Köy Tavukçuluğunun 
Yaygınlaştırılması Projesi” kap-
samında 1500 adet tavuk ve 50 
adet kümesin hibe olarak dağıtımı 
Rize Valisi Ersin YAZICI’nın teşrif-
leriyle gerçekleştirilmiştir.
      İlimiz Valisi Ersin YAZICI konuş-
masında, “Köylerde yaşayan çiftçi 
ailelerin ekonomik durumlarına 
katkı sağlamak ve doğal üretimi 
yaygınlaştırmak için çalışmanın 
hayata geçirildiğini, üreticilerimi-

ze sadece tavuk vermekle kalma-
yacak aynı zamanda yumurta pa-
zarlaması konusunda da destek 
sağlayacağız. Organik tarım ve 
hayvancılık köylerimizin yeniden 
canlanmasını sağlarken ekonomik 
anlamda da çiftçilerimizi rahatla-
tacaktır “ dedi.
         İl Müdürümüz Şafak BULUT, 
konuşmasında Köy tavukçuluğu-
nun geliştirilmesi ve yaygınlaştı-
rılması projesi kapsamında, yeni 
üretim sahaları oluşturmak ve 
köy tavukçuluğunun geliştirilmesi 
amacıyla dağıtımı gerçekleştirilen 
tavuk ve kümeslerin sağlık - hij-
yen taramaları İl Müdürlüğümüz 

tarafından titizlikle sürdürüle-
cektir. Köy tavukçuluğunda üst 
düzey verimin alınmasında önemli 
noktaları vatandaşlara aktaran 
Veteriner Hekimlerimiz “Hijyen, 
Bakım, Besleme ve Aşılama” baş-
lıkları altında dikkat edilmesi gere-
ken hususlarda yetiştiricileri bilgi-
lendirdiklerini söyledi.
        İlimiz Valisi Ersin Yazıcı konuş-
masının ardından çiftçilere tavuk-
lar ve üretici sertifikaları dağıtıldı.
       Geçtiğimiz yıl başladığımız pro-
jemiz havza bazlı olarak devam 
ettirilmekte olup, bu güne kadar 
toplamda 60 kadın çiftçiye 1500 
adet Atak-s cinsi tavuk hibesi 

yapılmıştı. Yapılan bu tavukların 
her türlü sağlık kontrolleri ve di-
ğer takipler projenin uygulandığı 
köylerdeki Tar-Gel kadrosundaki 
sorumlu Veteriner Hekimlerimiz-
ce yapılmaktadır. 
        Uygulanmakta olan bu pro-
jenin ikinci ayağında, projeyi sür-
dürürlebilir kılmak, ilimizde yeni bir 
istihdam oluşturmasını destekle-
mek ve üretilen ürünlerin pazara 
hızlı ve kolay ulaştırılmasını sağ-
lamak amacıyla, çiftçi ailelerinin 
kooperatifleşmeleri hedeflen-
mektedir.
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ÇAYIMIZI KİMYASALDAN KORUYALIM!
 Dünyada liderliği Çin’in 
elinde bulundurduğu çay üreti-
minde Hindistan, Kenya ve Srilan-
ka’dan sonra 5. sırada bulunmak-
tayız. Ancak üzerine kar yağan 
ve tarımında kimyasal ilaç kulla-
nılmadan çay üretimi yapan tek 
ülkeyiz.
 Ülkemizde çay üretiminin 
kalitesi, çay tarımı ile iştigal eden 
nüfusun yaşlanması, işçi profilinin 
değişmesi ve yarıcılık gibi faktör-
lerin yanında acımasız ulusal ve 
uluslar arası rekabet koşulları se-
bebiyle de son zamanlarda biraz 
da spekülatif olarak tartışılmaya 
başlanmıştır.  
 Buna karşılık gerek sosyal 
sorumluluk gerekse Pazar talep-
lerini de dikkate alan bölgemiz çay 
sektörü, son yıllarda peyderpey 
organik yetiştiriciliğe geçilmesi ile 

kimyasal gübrelerden de kurtulup 
tadıyla, aromasıyla ve kalitesiyle 
oldukça iddialı bir çay üretmeye 
başlamıştır. Dünyanın kimyasa-
la müptela olduğu bir devirde bu 
ülkemiz ve üreticilerimiz için ko-
runması ve asla yitirilmemesi için 
azami gayret gösterilmesi gere-
ken bir durumdur.  Eğer kendi eli-
mizle bu avantajı yok edersek çok 
önemli bir önceliği kaybetmiş olu-
ruz. Bu nedenle çay tarımı ile uğ-
raşan üreticilerimiz genel ve lokal 
koşulları elverdiği ölçüde organik 
üretime ya da iyi tarım uygula-
malarına geçmeli, hali hazırda bu 
imkanlara haiz olmayan üreticiler 
hiç olmazsa kullandıkları kimyasal 
gübreleri tavsiye edilen miktarlar-
da kullanmalıdır. Zira, Unutulma-
malıdır ki fazla kullanılan gübre 
bitkiye yarardan çok toprağa za-

rar vermektedir. Toprakların ya-
pısının sert, geçirimsiz, taşlaşmış 
bir yapıya dönüşmesine sebep 
olmaktadır.  Bu durum da bitkile-
rin kullanılan gübreleri alamama-
sına, dolayısıyla her yıl daha fazla 
gübre vermek zorunda kalmamıza 
sebep olacaktır. Ayrıca toprak ge-
çirgenliğinin azalmasından dolayı 
yağmur sularının yüzey akışına 
geçerek kaybolmasına ve eroz-
yona, yer yer birikmesinden bitki 
köklerinde çürümelere ve bitkide 
kurumalara sebep olmaktadır.
Türk çayının dünyada kimyasal 
ilaç kullanılmadan üretilen tek 
çay olmasına rağmen bindiği dalı 
kesmeye çalışan bazı üreticile-
rin farklı sebeplerden dolayı çay 
setleri arasındaki yabancı otlarla 
mekanik olarak mücadele edilme-
sini hem İl Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Müdürlüğünce hem de Çay 
işletmeleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından yapılan eğitim ve yayım 
çalışmalarında ifade edilmesine 
rağmen yabancı ot ilacı kullandığı 
yönünde yazılı ve sözlü olarak di-
ğer üreticiler tarafından şikayet-
ler yapılmaktadır.
 Ülkemizde bitki koruma 
ürünü olarak ifade edilen zirai 
ilaçların ruhsatlandırılması Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın-
ca yapılmaktadır. Ruhsatlandırma 
aşamasında bitki koruma ürün-
lerini üreten firmalar ürünlerinin 
hangi ürünlerde hangi hastalık, 
zararlı ve yabancı otlarla mü-
cadele için kullanacaklarına ait 
yaptıkları araştırma ve deneme 
çalışmalarıyla beraber yaptıkları 
başvurulara istinaden Bakanlıkça 
yeni denemeler yapılarak uygun 

olanlara ruhsat verilmektedir. Fir-
malarca ruhsat talep edilen her 
hangi bir bitki koruma ürününün 
hedef organizma dışında diğer 
bitki, canlı ve toprak gibi çevresel 
ortamlara olan zararı tolere edile-
bilir değerlerin altında olduğunun 
araştırma ve denemelerle ortaya 
konması gerekmektedir. Aksi tak-
dirde Bakanlıkça kesinlikle ruhsat 
verilmemektedir. Ruhsat verilen 
bitki koruma ürünlerinin  onaylı 
etiketinde hangi ürün veya ürün-
lerde hangi doz ve zamanda kulla-
nılacağı belirtilir.
 Ülkemizde ruhsatlı bitki 
koruma ürünleri incelendiğinde 
çay bitkisi için hastalık, zararlı ve 
yabancı otlarla mücadele ile ilgili 
hiçbir bitki koruma ürününe ruh-
sat verilmediği görülecektir. Bu 
durumda farklı ürünler için ruhsat 
almış ( bölgemiz incelendiğinde 
çay setleri arasında yabancı ot-
lar için kullanıldığı söylenen bitki 

koruma ürünü bakanlıkça meyve, 
turunçgil, bağ ve kültür bitkisi ye-
tiştirilmeyen alanlarda yabancı 
ot mücadelesinde ruhsat almış 
total herbisit yani kullanıldığı 
yerde tüm tek yıllık ve çalı for-
munda olan çok yıllık bitkileri ku-
rutan bitki koruma ürünü olduğu 
görülmektedir) bir bitki koruma 
ürününün sadece sorunumuzu 
kısa vadede çözüyor diye olum-
suzluklarını düşünmeden farklı 
bir üründe kullanılması telafisi 
imkansız zararlara yol açacaktır. 
Çay bitkisini gözönüne aldığımız-
da ileride dünya nezdine kimyasal 
ilaç kullanılmadan üretilen tek çay 
olma özelliğine darbe vuracaktır. 
Dolayısıyla bu önce ülke ekono-
mimizi sonrada çay üreticilerimizi 
olumsuz olarak etkileyecektir. Bir 
kültür bitkisine ruhsatlandırılma-
mış, kullanıldığında ne gibi etki-
leri ve olumsuzlukları araştırma, 
deneme ve incelemelerle ortaya 

konulmamış bir bitki koruma ürü-
nünün, o kültür bitkisinde kullanıl-
ması; kalp hastası olan birine mide 
ilacı vermek veya bir ilaca karşı 
hassasiyeti olan birine o ilacı ver-
mek gibi olacaktır. Öngörüleme-
yen istenmeyen sonuçlara neden 
olacağı gibi ruhsat ve etiket dışı 
kullanılan bitki koruma ürünleri 
de ileride toprak zararlarına ve 
bitki kurumalarına sebep olacağı 
aşikardır. Ayrıca her hangi bir bitki 
koruma ürününün tavsiye alma-
mış bir üründe kullanılması bitki 
ve çevreye olan zararları ve ürün-
lerde kalıntı oluşturması nedeniy-
le yasak olduğu bir gerçek olup 
gerekli yaptırımlar hem ihracat 
yapılan ülkeler tarafından ülkemi-
ze, hem de bakanlıkça üreticilere 
uygulanmaktadır. 
 Ülkemizin milli serveti ve 
önemli bir ihraç ürünü olan çayın 
uluslararası itibarını korumak he-
pimiz için bir görevdir. Burnunun 

dibindeki kuyuyu göremeyerek 
sözde kar ediyorum diye çay alan-
larında yabacı otlarla mücadele 
için kimyasal ilaç kullanan üretici-
lerin çayları Çay İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 
2010/52 sayılı kararı gereğince 
alınmama kararı alınmış ve uygu-
lamaya konulmuştur.
 Sonuç olarak tüm ülkesini 
seven üreticilere çağrımız şudur 
ki; “Ne olur; bu ülke ve bu değerler 
hepimizin, kolay kazanılmış değil-
dir. Çocuklarımıza ve bizden sonra 
gelecek neslimize büyüklerimizin 
bıraktıkları gibi doğal, kimyasal 
ilaç olmadan öncelikle sofraları-
mızın vazgeçilmezi bir çay ve ter-
temiz, sağlıklı bir dünya bırakalım. 
Herkesin polisi kendi vicdanıdır” 
Vicdanımızın görevini yerine ge-
tirmesine izin vererek kesinlikle 
hiçbir kimyasalı tavsiye edilme-
yen hiçbir üründe kullanmayalım.
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YETİŞTİRİCİLERE ARICILIK KURSU VERİLDİ KEÇİLERDE ENTEROTOKSEMİ VAKASINA 
RASTLANILDI

TAVUKÇULUK İŞLETMELERİNDE SAĞLIK 
TARAMASI

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR 
KAYIT ALTINA ALINDI

 Yurdumuzdaki arıcılık po-
tansiyelinin dünya üretim ortala-
masının üzerine çıkarılması amaç-
lanmaktadır. 
 Bu amacı karşılayacak alt 
yapı ise ülkemizde fazlası ile mev-
cuttur. Bu alt yapıyı istenilen dü-
zeyde kullanabilmek için Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
tarafından vatandaşlarımıza bilgi-
lendirme ve eğitim çalışmaları dü-
zenlenmektedir.
 Arıcılığı yaygınlaştırma, 
üretimi geliştirme ve verimliliği 
arttırma amacıyla 21 Nisan - 15 
Mayıs 2014 tarihleri arasında Mü-
dürlüğümüz ve Halk Eğitim Mü-

dürlüğü işbirliğiyle 72 yetiştirici-
mize Arıcılık kursu verilmiştir. Kurs 
bitiminde yetiştiricilerle bir araya 
gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Rize İl Müdürümüz Şafak BULUT; 
arıcılığın geliştirilmesi amacıyla ili-
mizde yürütülen çalışmalar hak-
kında bilgi vererek “ İl ve İlçeleri-
mizde toplam 4000 adet Kafkas 
Ana Arısı, 12.930 kat Çerçeveli Arı 
Kovanı, 201 adet Bal Süzme Ma-
kinası ve 201 adet Bal Dinlendir-
me Tankı ile yetiştiricilerimizi ve 
üretimi destekledik” dedi. Destek-
leme faaliyetlerinin artarak de-
vam edeceğini dile getirildi.

 Gelen bir ihbar sonrası gerekli koordinasyonları sağlayarak hareke-
te geçen müdürlüğümüz ekipleri ani ölümler şekillenen keçi işletmesinde 
sağlık taramaları gerçekleştirdi.
 Ölüm şekillenen 2 oğlakta yapılan otopsi sonucunda “Enterotok-
semi” bulgularına rastlayan Veteriner Hekimlerimiz sürü güvenliği ve sağlı-
ğının korunması adına gerekli müdahaleleri yaparak, hayvan sahibine has-
talık ve korunma yolları hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptılar.     

 Köy tavukçuluğunun ge-
liştirilmesi/yaygınlaştırılması pro-
jesi kapsamında, yeni üretim sa-
haları oluşturmak ve hayvancılığın 
geliştirilmesi amacıyla dağıtımı 
gerçekleştirilen tavuk ve kümes-
lerin, sağlık - hijyen taramaları İl 
Müdürlüğümüz bünyesinde titiz-
likle sürdürülmektedir.
    
 Yapılan çalışmalarda İli-
miz Merkez Ortapazar Köyünde 
projeden yararlanan vatandaşla-

rın işletmelerini ziyaret eden mü-
dürlüğümüz ekipleri söz konusu 
işletmelerde sağlık taramaları ya-
parak çeşitli hastalıklara karşı aşı-
lama çalışmaları yürüttüler. Köy 
tavukçuluğunda üst düzey veri-
min alınmasında önemli noktaları 
vatandaşlara aktaran Veteriner 
Hekimlerimiz “Hijyen, Titizlik ve 
Aşılama” başlıkları altında dikkat 
edilmesi gereken hususları da ye-
tiştiricilere aktardılar. 

Peki Enterotoksemi nedir ?
 Küçükbaş hayvanlarda 
yaygın olarak görülen enterotokse-
mi hastalığı, Halk arasında, çeşitli 
bölgelerde  çelerme hastalığı olarak 
da bilinir. Hastalık sürüde her yaşta-
ki  koyun ve kuzularda, keçi ve oğ-
laklarda görülebilmektedir. Genellik-
le hiçbir belirti göstermeden ani 
ölümler şekillendiren bu hastalık 
barsaklarda normalde bulunan bak-
terilerin çoğalarak toksin salgılama-
sından ileri gelir. Hayvanda genel bir 

halsizlik ve dengesizlik, güçlükle ye-
rinden kalkma, yerde bir tarafı üze-
rinde yatma ve sinirsel belirtiler 
gösterir. Yem yemeyi bırakır, dişleri-
ni gıcırdatır, etrafında döner, bazen 
de ishal görülebilir. Kuzuların fazla 
miktarda süt emmeleri, yem yeme 
devrelerine geçiş dönemlerinde 
hastalık ani ölümlerde kendisinden 
söz ettirir.

Hastalıktan korunmanın en iyi yön-
temi aşı ile korunmadır.

 Bakanlığımız tarafından 
25/12/2013 tarih ve 28862 sa-
yılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hay-
vanların Tanımlanması ve Tescili 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik kapsa-
mında ilimiz genelinde yürütülen 
küpeleme çalışmaları 30.06.2014 

tarihi itibariyle sonlandırılmış olup 
dönem içerisinde 9.481 adet Bü-
yükbaş hayvan tanımlanarak 
Türkvet sistemine dahil edilmiştir. 
Söz konusu dönem içerisinde iş-
letmelere yapılan ziyaretlerde bü-
yükbaş hayvanlara yönelik sağlık 
taramaları ve aşılama çalışmaları 
eşgüdümlü olarak yürütülmüştür.
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KOYUN VE KEÇİLERDE AŞI UYGULAMALARI

 Yüksek kaliteli ve randı-
manlı hayvansal ürün elde etmek 
için salgın hastalıklardan korunma 
şarttır. Enfeksiyon hastalıklardan 
korunma ve hayvanların sağlıklı 
bir şekilde yaşamlarını sürdürebil-
mesi için koruyucu hekimlik önem-
li bir faktördür. Bu yazıda koruyu-
cu hekimliğin önemli bir parçası 
olan aşılamadan bahsedilecektir.
Enfeksiyoz hastalıklara karşı  ya-
pay yolla korunmak için kullanılan 
biyolojik maddelere aşı denir. Hay-
vanlarda aşılar hastalıklara karşı 
yaklaşık yüzyıldır kullanılmaktadır. 
Ancak, hiçbir zaman tek başına 
yeterli olmayıp diğer koruma 
prensipleri ile birlikte uygulanması 
tavsiye edilmektedir. Aşılamalar, 

hayvanlar hastalanmadan önce 
korunmasına yardımcı olur. Böyle-
likle hastalıklardan doğan verim 
ve iş gücü kayıpları ile tedavi gi-
derleri önemli oranda azaltılmış 
olur. Aşılama programlarına uyul-
maması ve hayvan hareketlerinin 
tam olarak kontrol edilememesi 
sonucu zaman zaman salgınlar 
yaşanmaktadır. Bu salgınlar hem 
ülke ekonomisine hemde yetiştiri-
ci ekonomisine büyük zararlar 
vermektedir.Yeterli bir bağışıklığın 
gelişmesi için aşılamadan sonra 
belli bir sürenin geçmesi gerekir.
(yaklaşık iki hafta)Eğer hayvan 
aşılamadan kısa bir süre önce 
veya sonra enfeksiyoz etkenlerle 
karşılaşırsa,aşı bağışıklık oluştur-

mak için gerekli süre bulamayacak 
ve hayvanda klinik hasta belirtileri 
görülecektir.Böyle olaylarda aşıla-
mayı takiben ortaya çıkan klinik 
semptomlar çoğu zaman hatalı bir 
şekilde aşıya mal edilecektir.
 Yetiştiriciler tarafından 
uygulanan aşılamalarda aşının 
depolama koşullarına ve uygula-
ma yöntemine dikkat edilmesi,a-
şının canlılığının garanti altına 
alınması açısından son derece 
önemlidir.Aşının buzdolabı koşul-
larında muhafazası esnasında 
meydana gelen hatalar yada gü-
neş ışığına maruz kalma aşıyı etki-
siz hale getirebilir.Özellikle son 
kullanma tarihi geçmiş aşılar kul-
lanılmamalıdır.Enjektör ve iğnele-

rin dezenfeksiyonuna dikkat edil-
melidir.
 Aşırı soğuk ve sıcak,yor-
gunluk ve gebelik gibi faktörler-
den kaynaklanan stres,yetersiz 
beslenme, sürü içerisindeki aşırı 
paraziter enfestasyonu, zayıf 
hayvanların aşılanmasından kaçı-
nılmalıdır.
 Koyun ve keçiler kalabalık 
sürüler halinde yetiştirildiği için bu 
hayvanlarda bireysel aşılamalar-
dan çok sürü bazında aşı uygula-
maları ön plana çıkmaktadır.Bu 
amaçla viral ve bakteriyel hasta-
lıklara yönelik aşılar uygulanır.

PRATİKTE UYGULANAN AŞILAR

Koyun-Keçi Vebası Aşısı (PPR)
Her yaştaki koyun keçiye koltuk altı 
bölgeye deri altı yolla 1ml uygulanır.6 
aylıktan küçük hayvanlar için 3-6 ay 
arayla 2 defa,6 aylıktan büyüklere ise 
tek doz uygulanıır.Gebelere de uygu-
lanabilir.Bakanlık programında bulun-
maktadır ve bu aşı uygulanmamış 
hayvanlara Veteriner Sağlık Raporu 
verilmemektedir.

Şap Aşısı
 Şap virusunun farklı suşla-
rından hazırlanmış ,monovalan, biva-
lan veya polivalan aşılar mevcuttur.
Hasta olanlar,hastalıktan şüphe du-
yulanlar aşılanmamalıdır.Mevcut aşı-
lar deri altı ve kas içi uygulanabilmek-
tedir.Aşılamadan 10 gün sonra 
başlayan bağışıklık 6 ay devam eder.

 Koyun Keçi Çiçek Aşısı
 Belli bölgelerde koyun ve 
kuzularda koltuk altı,keçi ve oğlaklara 
ise kuyruk altı kılsız bölgelere uygula-
nır.Bu aşı 3 aylıktan küçük kuzu ve 

oğlaklara 0,2 ml ,3 aylıktan büyükler-
de ise 0,5 ml dozda deri altı uygulanır.
Bağışıklık 21 gün sonra başlar ve en 
az 8 ay sürer.

Ektima Aşısı
 Aşı hastalığın görüldüğü 
bölgelerde 3-8 haftalık yaştaki kuzu 
ve oğlaklara.Uygulama arka bacağın 
iç kısmına 0,5-1 cm uzunluğunda 3-4 
deriye çizik atılır aşı buraya 2-3 damla 
damlatılıp birkaç saniye bekliyerekuy-
gulanır.Hastalık çıkmayan bölgelerde 
aşılamaya gerek yoktur.Gebelere 
önerilmez.
 
Brucella Aşısı (Brucellamelitensis 
Rev-1)
 Bu aşı Bakanlık tarafından 
brucella eradikasyon programı çerçeve-
sinde uygulanmaktadır.Canlı bir aşı ol-
ması ve insanlara bulaşabilme potansi-
yelinden dolayı dikkatli olunmalıdır.Son 
zamanlarda göze damlatma tarzında 
uygulanmaktadır.Tek bir aşılama genel-
likle yeterli olur.3-6 aylık dişi-erkek kuzu 
ve oğlaklar ile gebe olmayan ergin ko-
yun ve keçilerde kullanılır.

Agalaksia Aşısı (Süt Kesen)
 Aşı 1 aydan büyük yaştaki 
koyun ve keçilere 1 ml deri altı uygu-
lanır.Aşının yapılmasındaki en uygun 
zaman koç katımı öncesidir.
Enteretoksemi aşısı (ÇelermeAşısı)
Farklı hastalık yapıcı etkenlere karşı 
2’li veya daha fazla etken ya da bun-
ların toksinlerini bir arada içeren kom-
bine aşılar uygulanmaktadır. Ayrıca 
mineral maddeleri de içeren ürünler 
bulunmaktadır.Korunma amacıyla bu 
aşı yem değişikliğinden ve meraya 
çıkmadan en az 15 gün önce yapıl-
malıdır.

Pseudotuberküloz Aşısı (Domuz 
Başı Aşısı)
 Lenf nodüllerinde ve yüzlek 
organlarda abse ile karakterize bak-
teriyel bir hastalıktır. Endemik bölge-
lerde hastalıktan kurtulmanın müm-
kün olmadığı bildirilmektedir. Pratikte 
karma aşılar ile kombine halde bulu-
nur.
Şarbon Aşısı (Antraks Aşısı)
 Antraks riski olan yerlerde 
ilkbaharda, hastalık çıkan yerlerde 

derhal ve hastalıksız hayvanlara ise 
koruma amaçlı uygularnır.Yüksek 
ateşli ve gebeliğin son dönemdeki 
hayvanlara uygulanmamalıdır.
 Ayrıca  Keçi Ciğer Ağrısı Aşısı,Salmo-
nella abortusovisAşısı ,Camplyobac-
ter fetüs Aşısı ve Mavi Dil Aşısı Mev-
cuttur.
Aşılamanın yanısıra şu hususlara da dik-
kat edilmelidir;
• Yem değişiklikleri birdenbire değil, alıştırıla-

rak yapılmalıdır.
• Tane yemler verilirken yeterli miktarda 

kaba yemde verilmelidir.
• Hayvanlara küflü ve bozuk gıdalar verilme-

melidir.
• Koruyucu amaçla hayvanlar yılda 2 defa 

aşılanmalıdır.
• Hayvanlardaki mide ve bağırsak parazitle-

riyle mücadele edilmelidir.
• Hastalık çıktığında yem veya meralar de-

ğiştirilmelidir.    
KAYNAKLAR:
Altuğ N,Özdemir R,Cantekin Z. Ruminantlarda Koruyucu 
Hekimlik 2013
Aytekin İ,Kalınbacak A,İşler CT.Ruminantlarda Kullanılan 
Aşılar ve Önemi 2010
Ertürk Ö,Beşe M.Kombine Aşıların Bağışıklık Etkisi Üzerine 

Bir Araştırma

DERLEYEN:
Nadir ÖZYILMAZ



Rize Tarım Gündemi YIL 2014 - SAYI 3

12

BAKANIMIZ SAYIN M. MEHDİ 
EKER RİZE’DE 2014 YILI YAŞ 
ÇAY ALIM FİYATINI AÇIKLADI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ÇAYKUR Genel Müdür-
lüğünde düzenlenen, 2014 Yılı Yaş Çay Alım Kampanyası açılış töreni-
ne katıldı. Törende  yaptığı konuşmada «Bu sene de 1,23 liraya, 5 
kuruş ilave etmek suretiyle 1,38 lira,   12 kuruş da prim vermek 
suretiyle 1,50 lira toplam üreticinin eline fiyat geçecek inşallah. Bu da 
%12’lik artış demektir dedi.

    Bakan Eker, ÇAYKUR Genel Mü-
dürlüğünde düzenlenen, 2014 Yılı 
Yaş Çay Alım Kampanyası açılış 
töreninde yaptığı konuşmada, fi-
yatları belirlerken enflasyonu dik-
kate aldıklarını belirterek, “Yıllar 
önce hatırlıyorum buraya geldiği-
mizde ‘1 kilogram yaş çay 1 lira 
bile etmiyor’ deniliyordu” dedi. 
ÇAYKUR olarak çay fiyatını hep 
enflasyonun üzerinde belirledikle-
rini dile getiren Bakan Eker, şöyle 
devam etti: “2013 yılında yıllık 
ÜFE yüzde 6,97 arttı, TÜFE yüzde 
7,40 arttı. Geçen sene fiyatımız 
bildiğiniz gibi 1 lira 23 kuruştu. 12 
kuruş da ayrıca prim desteği ver-
dik ki toplam 1 lira 35 kuruşa te-
kabül ediyordu 2013 yılı fiyatı. Bu 
sene de 1,23 liraya, 5 kuruş ilave 
etmek suretiyle 1,38 lira, 12 kuruş 
da prim vermek suretiyle 1,50 lira 
toplam üreticinin eline fiyat geçe-
cek inşallah. Bu da yüzde 12’lik 
artış demektir. Yani enflasyonun 
oldukça üzerinde bir fiyat. 1,50 
lira toplamda üreticinin 1 kilogram 
yaş çay için eline primle geçecek 
rakam. Hayırlı uğurlu olmasını dili-
yorum.” diye konuştu.
    Hükümetleri olarak Türkiye’de 
bütün sektörlerde olduğu gibi, ta-
rım sektöründe de Türkiye’nin 
üretimini önemli bir şekilde artır-
mak, refah düzeyini yükseltmek 
ve ekonomik faaliyet olarak tarım 
sektörünü daha iyi düzeye çıkar-
mak için bir dizi politika uyguladık-
larını belirten Bakan Eker, “Bir çok 
proje geliştirdik, tarım sektörüne 
de stratejik bir bakış açısıyla yak-
laştık, Rize’de de kuşkusuz 135 

bin çiftçiye ki bunun 126 bini ruh-
satlı çay üreticisi. Bunun dışında 
çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 9 bin 
çiftçi var” dedi. Hükumetleri döne-
minde bu üreticilere 1 milyar 200 
milyon lira karşılıksız nakdi hibe 
destek ödemesi yaptıklarını ifade 
eden Bakan Eker, şöyle devam 
etti: “Sadece 2014 yılının ilk dört 
ayında toplam 106 milyon lira 
destekleme ödemesi yapıldı. El-
betteki çay önemli bir ürün, Türki-
ye için de önemli, Rize için de 
önemli ama bizim tarımın diğer 
alanlarında da diğer alt sektörle-
rinde de gelişme sağlanmasını, 
mono kültürden polikültüre yani 
tek üründen, çok ürüne geçişi de 
sağlamamız gerekiyor. Çünkü biz 
bütün hayatımızı eğer bir tek ürü-
ne bağlı halde tutarsak o üründeki 
herhangi problem, herhangi bir risk 
bize çok zarar verir. İşte bu neden-
le gerek ürünü çeşitlendirmek, ta-
rımsal ürünlerle ilgili faaliyetleri-
mizi, kırsal kalkınmayla ilgili 
faaliyetlerimizi artırmak, hayvan-
cılığı geliştirmek mümkün olan 
yerlerde, balıkçılığı geliştirmek di-
ğer meyve sebze türlerini, olabilir 
yerlerde bunları geliştirmek içinde 
projeler uyguladık. Bu çerçevede 
yaklaşık eski parayla 8 trilyon türk 
lirası kırsal kalkınma desteği veril-
di. 40 ekonomik tesise yüzde 50 
hibe destek verilmek suretiyle Ri-
ze’nin ekonomisine bunların ka-
zandırılmasına Bakanlık olarak 
yardımcı olduk ve sağladık. Yine 
çiftçilerimizin ürünleri daha verim-
li şekilde üretebilmelerini temin 
için de makine ekipman desteği 

sağladık. Gerek kendi başına üre-
tim yapan, gerekse gücünü birleş-
tirmek suretiyle daha büyük bir, 
örneğin kooperatif şeklinde ör-
gütlenen kardeşlerimize de yine 
destekleme sağladık.” dedi.
    “Rizeli çiftçilere 51 milyon lira 
kredi imkanı sağladık”
     Bakan Eker, 2013 yılında Rizeli 
çiftçilere 51 milyon lira kredi imka-
nı sağlandığını anlatarak, şunları 
söyledi: “225 işçiye 4 trilyon lira 
faizsiz hayvancılık kredisi temin 
edildi. Rize’nin, hükumetlerimiz 
döneminde toplam tarımsal üre-
tim değeri yüzde 360 oranında 
artış sağladı. 2002 yılında Rize’nin 
bütün çiftçilerinin ve üreticilerinin 
ürettiği toplam tarımsal üretim 
değeri 270 milyon lira iken 2012 
yılında bu rakam 1 milyar 240 mil-
yon liraya yükseldi. Türkiye ile bir-
likte Rize’nin de tarım, hayvancılık 
sektörü büyüme kaydetti. Rize’nin 
tarımsal ihracatı geçen zaman 
içinde 20 milyon dolardan 44 mil-
yon dolara çıktı. Bakanlık olarak 
Rize’nin tarımının, hayvancılığının, 
balıkçılığının, meyve sebzeciliğinin, 
kırsal kalkınmasının temin edilme-
si, gelişmesi için bir çok projeyi ha-
yata geçirdik, bundan sonraki sü-
reçte de bu projeler devam 
edecek.” Dünyada çay üretim 
alanlarının yüzde 46’sının Çin, 
yüzde 18’inin Hindistan, yüzde 
7’sinin Srilanka, yüzde 6’sının 
Kenya, yüzde 4’ünün Vietnam, 
yüzde 4’ünün Endonezya, yüzde 
2’sinin Myanmar ve yüzde 2’sinin 
Türkiye’de bulunduğunu vurgula-
yan Bakan Eker, sözlerine şöyle 

devam etti: “Üretim miktarına 
baktığımızda Türkiye toplam çay 
üretiminin de yüzde 5’ini karşıla-
maktadır. Dünyanın bütün kıtala-
rında milyarlarca insan çay tüket-
mekte. Bunun için önemli temel bir 
içecektir. Her millet kendi kültürü-
ne göre, coğrafi şartlarına göre, 
kendi örfüne, adetine, yiyecek içe-
cek kültürüne göre bunu tüket-
mekte. Kimi yeşil formda, kimi biz-
deki gibi çoğunlukla siyah formda, 
kimi sütle, kimi şekerle, kimi başka 
bir takım maddelerle karıştırarak 
çeşitli şekillerde tüketmekte. Bi-
zim için son derece de önemli. Ül-
kemizde 202 bin üretici yaklaşık 
758 bin dekar alanda ortalama 1 
ile 1,3 milyon ton yıllık yaş çay 
üretimi gerçekleştirmektedir. Or-
talama verim dekar başına bin 
500 kilogramdır. Bunun tabi kali-
tesinin artırılması, bizim dünya pa-
zarlarında daha etkin olmamıza 
yol açar. O nedenle miktar olarak 
bunu artırmak yerine kısa vadede 
kar gibi görünse de aslında sektö-
rümüze de bölgemize de bütün 
vatandaşlarımıza, milletimize de 
yarar getirecek bir şey değil, aksi-
ne zarar getirebilecek potansiyeli 
olan bir tutumdur. O nedenle mut-
lak suretle kalitenin artırılması ge-
rekiyor. Yeni çaylıkların özellikle 
düzenlenmesi konusu üzerinde 
duruyoruz. Bundan sonraki süreç-
te özellikle dünya pazarlarında 
bunu daha etkili, etkin şekilde sa-
tabilmemizin temel şartlarından 
birisi.” diye konuştu.

Kaynak: www.tarim.gov.tr
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İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN ONUR KONUKLARI     Yeni Valimiz Sayın Ersin YAZICI
 İl Müdürlüğümüzü Ziyaret Ettiler

MİNİK ELLER TOPRAKLA BULUŞTU

 Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sa-
yın Mehmet Hadi TUNÇ, Personel 
Genel Müdürü Sayın Nizamettin 
EKİNCİ, Bitkisel Üretim Genel Mü-
dürü Sayın Mevlüt GÜMÜŞ ve 
Çaykur Yönetim Kurulu Üyesi Sa-
yın Ali KARACA Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğümüze zi-

yarette bulundular.
 Yapılan ziyarette İl Müdü-
rümüz Şafak BULUT ilimiz hakkın-
da ve müdürlüğümüz faaliyetleri 
hakkında brifing verdi. Müşteşar 
Yardımcısı Sayın Mehmet Hadi 
TUNÇ başarılarının devamını dile-
di.

 İlimiz Valisi Sayın Ersin 
YAZICI 17.07.2014 tarihinde İl 
Müdürlüğümüze ziyarette bulun-
muştur.
Vali YAZICI, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Şafak BULUT 
tarafından karşılandı. Müdür Yar-
dımcıları ve Şube Müdürleri ile ta-
nıştıktan sonra İl Müdürlüğümü-
zün yapmış olduğu faaliyetler, 

yürütülen projeler,  yürütülmesi  
planlanan projeler, yürütülen iş ve 
işlemler hakkında İl Müdürümüz 
Şafak BULUT tarafından Brifing 
verilmiştir. Brifing sonunda yapı-
lan çalışma ve projelerden dolayı 
memnuniyetini dile getirip başarılı 
çalışmaların devamını bekledikle-
rini belirttiler.

 Toprak, hava ve su gibi, 
canlıların yaşaması için vazgeçil-
mez bir unsurdur. Toprak milyon-
larca yılda oluşmakta ve insan 
ömrüyle kıyaslandığında muaz-
zam bir süreci işaret etmektedir. 
Yaşamın kaynağı olan toprağın 
önemini vurgulamak ve kamuo-
yunda farkındalık oluşturmak 

amacıyla her yıl 11 Haziran’ı takip 
eden ilk Pazar gününü takip eden 
hafta “Toprak Bayramı Haftası” 
olarak kutlanmaktadır. Bu kap-
samda Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca her yıl çeşitli etkin-
liklerle  “Toprak Bayramı Haftası”   
kutlanmaktadır.     
       Beton bloklar arasında yetiş-

meye mecbur etmeksizin, gelece-
ğimizi emanet edeceğimiz çocuk-
larımızı toprakla buluşturmayı 
amaçladığımız  “Minik Eller Top-
rakla Buluşuyor”  adlı projemiz 
kapsamında;  İlimiz Merkez Gülba-
har Hatun Anaokulu 3-4-5 yaş 
öğrencilerine  ve öğretmenlerine 
350 adet “KAMKAT” fidanı dağı-

tılmıştır. Dağıtımı yapılan fidanla-
ra minikler tarafından isim verildi 
ve nasıl bakacakları ile ilgili bilgi-
lendirmeler yapıldı. Topraklarımı-
zın değeri,  korunmasının önemi 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. 
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İL HASAR TESPİT KOMİSYONU TOPLANDI MAVİ YEMİŞ MARKA DEĞERİ TOPLANTISI

Müdürlüğümüzden Kan Bağışına Büyük Destek

13 Mayıs 2014 tarih ve 28999 
sayılı resmi gazetede yayımlanan 
2014/6355 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı gereğince; 23/08/2013-
31/12/2014 tarihleri arasında 
meydana gelen sel-su baskını, fır-
tına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, 
dolu, don, kuraklık, yıldırım düşmesi 
ve hortum afetlerine maruz kalan 
ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, 
ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri 
veya seraları en az %30 oranında 
zarar gören ve bu durumları il veya 
ilçe hasar tespit komisyonlarınca 
belirlenen Çiftçi Kayıt Sistemine 
ve diğer Bakanlık kayıt sistemleri-
ne kayıtlı gerçek veya tüzel kişi 
üreticilerin (Kamu Kurum ve Kuru-
luşları hariç) T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri-
ne olan düşük faizli kredi kullandı-
rılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararları kapsamındaki kredi borç-
ları % 3 faizle 1(Bir) yıl süreyle er-
telenmesine ilişkin Bakanlar Kuru-
lu Kararları kapsamındaki kredi 
borçlarının ertelenmesine dair Karar’ın 
2. maddesine istinaden oluşturulan İl 
Hasar Tespit Komisyonu, Vali Yardım-
cısı Mehmet ÖZER başkanlığında,

İl Müdürü Şafak BULUT, Koordi-
nasyon ve Tarımsal Veriler Şube 
Müdürü Ömer ÖMEROĞLU, Milli 
Emlak Müdürü Ethem ÖZDEMİR, 
Tarım Kredi Kooperatif Müdür V. 
Osman KAYGI, Ziraat Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Uzm.Bayram 
DİNÇ ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş 
Rize Şube Müdürü Burhan KOÇ’un 
katılımı ile 17/07/2014 tarihinde 
saat 10’da İl Müdürümüzün Maka-
mında toplanılarak Rize Merkez 
Kredi Borçlarının Ertelenmesine 
dair kararlar alınmıştır.
  Hasar tespiti tamamlanan 
ve borç ertelemeden faydalana-
cak İl ve İlçelerimizden Arıcılık Ka-
yıt Sistemine (AKS) kayıtlı 33 çiftçi 
ve Hayvancılık Kayıt Sistemine 
(Turkvet) kayıtlı 17 çiftçi, Çiftçi Ka-
yıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 167 ve 
Su Ürünleri avcılığı yapan 4 çiftçi 
olmak üzere, toplam  221 çiftçinin  
kesin icmalleri hazırlanarak, birer 
nüshalarının tarımsal kredi borcu 
ertelemeleri için T.C. Ziraat Banka-
sı Merkez Şube Müdürlüğüne ve 
Tarım Kredi Kooperatifine gönde-
rilmesine oy birliğiyle karar veril-
miştir.

Müdürlüğümüz ev sahipliğinde; Ülke 
genelinin %67’lik üretimini İlimizin 
yaptığı Mavi Yemişin nasıl değerlen-
dirileceğini, Pazarının oluşturulması, 
Üretiminin arttırılması, Marka değeri-
nin oluşturulması ve Dünya da ve Ül-
kemizde üretimi hakkında fikir alış 
verişi yapılmıştır.
 l Müdürümüz Şafak BULUT,  
Orman Genel Müdürlüğünden Dış İliş-
kiler Eğitim ve  Araştırma Dairesi Baş-
kanı  Dr.Ahmet İpek,  Odun Dışı Ürün 
ve Hizmetler Dairesi Başkanı Fuat 
ŞANAL, Trabzon Orman Bölge Mü-
dürlüğünden Bölge Müdürü Mustafa 
GEDİKLİ,  Odun Dışı Ürün ve Hizmetler 
Şube Müdürü Veysel KODALAK,  Re-
cep Tayyip Erdoğan Üniversitesin-
den, Ziraat ve Doğa Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.Fatih SEYİS, Mavi Ye-
miş Uygulama ve Araştırma Merke-
zinden Yrd.Doç.Dr. Yusuf ŞAVŞATLI, 
KTÜ Orman Fakültesinden Prof.Dr.İl-
han DENİZ , arım Kredi Kooperatifleri 
Trabzon Bölge Müdürlüğünden Böl-
ge Müdürü Süleyman KURT, Bölge 
Şefi Seyfettin DEMİRCİ, Pazar Ziraat 
Odası Başkanı Nurettin İNCE, ÜÇEL 
GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ’den 
Umut BICAK, İDEAL TARIM AŞ’den S.

Zeki BİRİNCİOĞLU’nun katılımıyla 
toplantı gerçekleştirilmiştir.
 Mavi yemişin geleceğinin 
değerlendirildiği toplantıda Mavi Ye-
mişin faydalarına değinilerek, Mavi 
Yemişin meyve suyu sanayisinden 
ilaç sanayiye kadar birçok kullanım 
alanı olduğuna vurgu yapılmıştır, ya-
pılan araştırmalar neticesinde Mavi 
Yemişin insan sağlığına faydaları da 
kanıtlanmış oldu. Özellikle taze tüke-
tilen Mavi Yemişin, Kanı temizlediği, 
Kan şekeri düşürdüğü, Kalp krizi riskini 
azalttığı, Kansere karşı savaşan Ella-
gic-Asit içeriğinin bulunduğu ve bu-
nun gibi saymakla bitmeden faydala-
rı olduğu tespit edilmiştir. 
 Ayrıca, yaprak ve kuru mey-
velerinden yapılan çayın ishal giderici 
özellik taşıdığı; İltihaplar için dezen-
fektan olduğu; Çayının idrar yolu en-
feksiyonlarında antibiyotik etkisi 
gösterdiği; Kansere karşı vücudu ko-
ruyan enzimleri aktive ettiği araştır-
malarla ortaya koyulmuştur. Her yö-
nüyle bir Şifa deposu olan Likapanın 
faydaları araştırılmaya devam edil-
mekte olup tüketicilerimizin gönül ra-
hatlığı ile tüketmelerini tavsiye et-
mekteyiz.

 İl Müdürümüz, müdür yardımcıları-
mız, şube müdürlerimiz  ve birçok 
personelimiz başlatılan kan bağış 

kampanyasına katılarak kan bağı-
şında bulunmuştur. Kızılay Haftası 
dolayısıyla daha da anlamlı olan kan 

bağışında İl Müdürümüz;  Kızılay’dan 
gelen yetkililere  İl Müdürlüğü ola-
rak kan vermeye her zaman hazır 

olduğumuzu ifade ederek  güzel bir 
amaca hizmet ettiklerinden dolayı 
kendilerine teşekkür etmişlerdir.  
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İLİMİZ YATIRIMCILARINA 1.416.000.- TL HİBE DESTEĞİ

 Kırsal Kalkınma Yatırımla-
rının Desteklenmesi Programı çer-
çevesinde Tarıma Dayalı  Yatırım-
ların Desteklenmesi Tebliği 
(Tebliğ No:2013/59)  kapsamında 
Müdürlüğümüze 8 adet proje  
başvurusu yapılmıştır. Valiliğimiz-
ce oluşturulan İl Proje Değerlen-
dirme Komisyonu tarafından in-

celenen ve yatırım programına 
alınması teklif edilen projelerden 
7’si Bakanlığımızca hibe programı-
na alınmıştır. Projelerin toplam 
proje tutarı 2.833.500 TL ve top-
lam hibe miktarı 1.416.750 TL   
‘dir.
 Hibe programına alınan 
projelerin tamamı kapasite artırı-

mı ve teknoloji yenileme projesi 
olup, 6’sı çay işleme,1’i ise tahin 
helvası projesidir. Projelerin 5’i 
merkez köylerde, 2’si ise Güneysu 
ilçesindeki köylerde yer almakta-
dır. Yatırım sahipleri ile Müdürlü-
ğümüz arasında hibe sözleşmeleri 
imzalanarak projelerin uygulan-
masına başlanmış olup proje bitiş 

süreleri 1 Aralık 2014’tür. 
           Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı çerçeve-
sinde tarımsal ürünlerin birincil iş-
lenmesi, depolanması ve paket-
lenmesine yönelik verilen hibe 
desteklemelerinden daha fazla 
yatırımcımızın yararlanması çalış-
malarımız devam etmektedir.

 Çevre, insan ve hayvan 
sağlığına zarar vermeyen bir ta-
rımsal üretimin yapılması, doğal 
kaynakların korunması, tarımda 
sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve 
gıda güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik organik tarım yapan çift-
çilerin birim alan üzerinden des-
teklenmesi amacıyla 2013/5131 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
değişik 2013/4463 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararının 7. Maddesi ve 
Organik Tarım Destekleme Öde-
mesi yapılmasına dair tebliğ  (Teb-
liğ No:2013/23) gereğince Orga-
nik Tarım Yönetmeliğine göre 
organik tarım yapan, ÇKS’de 2013 
üretim sezonu ile OTBİS İcma-
li-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de 
kayıtlı olan ve Tebliğde OTD uy-
gulamaları ile ilgili belirtilen usul 

ve esaslara göre başvuru yapan 
çiftçilere yapılacak destekleme 
miktarı belli oldu.
 Geçiş-2, Geçiş-3 ve Orga-
nik statüde yer alan ürün grupları-
na aşağıdaki miktarlarda destek 
verilmektedir.
 Rize ili genelinde ilgili Or-
ganik Tarım Yönetmeliğine göre 
Organik Tarım faaliyetinde bulu-
nan ve 2013 yılı ÇKS kaydını yap-
tıran, Organik Tarım Bilgi Siste-
minde kayıtlı 5 İlçemizden 655 
üreticimize 8.924 dekar alanına 
karşılık 624.570,24 TL Organik 
Tarım Desteklemesi ödenecek.
 2012 ve 2013 yılları Or-
ganik Tarım destekleme bilgileri 
aşağıdaki tabloda verilmiş olup 
2013 yılı organik tarım destekle-
mesinde bir önceki yıla oranla 

yaklaşık sekiz kat artış sağlanmış-
tır. 2013 yılı Organik Tarım des-
teklemelerine ilişkin il bazında ke-
sin icmal (İcmal 3) alınarak 
destekleme miktarları kesinleşti-
rilmiştir. Buna göre 2013 yılı için;

 655 İşletmenin 8.924,1 
dekar Destekleme Alanına 
624.570,24 TL Organik Tarım 
desteklemesi ödenecektir.

KKYDP 2014 YILI MAKİNE EKİPMAN ALIMLARI BAŞLADI

Organik Tarım Desteğinde Sekiz Kat Artış Sağlandı

 10.05.2014 tarih ve 
28996 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Kırsal Kalkınma Yatırım-
larının Desteklenmesi Programı 
çerçevesinde makine ve ekipman 
alımlarının desteklenmesi hakkın-
da tebliğ (tebliğ no: 2014/10 )  
gereğince, hibe başvuru son tarihi 
olan 09 Haziran 2014 mesai saa-

ti bitimine kadar Müdürlüğümüze 
teslim edilen 96 adet  hibe başvu-
ru formu ve ekleri üzerinde yapı-
lan  inceleme sonucunda tam ve 
eksiksiz olan  86 adet başvuru-
nun hibe programına alınmasına 
karar verilmiştir. Makine-ekipman 
almaya hak kazananların isim lis-
tesi Müdürlüğümüz internet site-

sinde yayımlanarak çitçilerimizin 
makime ekipmanlarını almak üze-
re Müdürlüğümüzle sözleşme 
yapmak üzere davet edildiler.  
Makine-ekipman alımları için Mü-
dürlüğümüzden talep edilen hibe 
miktarı 68.153,64 TL ve toplam 
proje bedeli ise 136.307,13 
TL’dir. Müdürlüğümüz ile hibe söz-

leşmesi imzalayarak makine-ekip-
man almaya hak kazanan yatırım-
cıların işlemleri devam etmektedir. 
Makine-ekipman alımları kapsa-
mında en çok tercih edilen maki-
neler, motorlu tırpan, el traktörü, 
arıcılık makine ekipmanı ve süt 
sağım makinesi olmuştur. 

20132012 2012 2013 20132012

65581 2.350 8.924 82.261 624.570,24
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AİLE KAVRAMI VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ 

TAR-GEL PERSONELLERİMİZE TABLET DAĞITILDI

AİLE KAVRAMI VE TOPLUMDAKİ ÖNEMİ NEDİR?

 Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve Gıda tarım ve hayvan-
cılık bakanlığının yapmış olduğu 
protokol neticesinde üzerinde 
önemle durulan bazı noktalarda; 

Kadına şiddet, Toplumda cinsiyet 
rolleri, Sosyal haklar, Aile vb. konu-
larda personellerimize eğitimler dü-
zenlenmiş ve İlimizde bulunan çift-
çileri eğitmeleri geleceğe güvenle 

bakan güçlü kadın profili oluştur-
mak amaçlanmıştır.
Bizlerde bu makalemizde üzerinde 
önemle durulan Aile ve Toplumda 
cinsiye rolleri kısmını incelemeye 

çalıştık. Aile nedir? Aile Kavramının 
Önemi nedir? Toplumsal Cinsiyet 
nedir? Cinsiyet rollerimizi belirlen-
mesinde toplumun etkisi nedir? Kıs-
mını sizlere aktarmaya çalışacağız.

  Öncelikle aile kavramını 
ele alacak olursak; Aile antropolo-
ji bağlamında kan, evlilik bağı ya 
da evlat edinme yoluyla bir araya 
gelmiş en az iki insanın oluşturdu-
ğu bir birim olarak tanımlanır. Bu 
tanımın altında bir ya da daha çok 
çocuklu tek ebeveyn, çocuklu ve 
evli bir çift, pek çok çocuğa sahip 
çok eşli aileler, iki üç kuşak bir ara-
da yaşayan büyükanne ve büyük-
babalar ve torunlar gibi aile türle-
rinin tümü yer alır.
 Farklı toplumsal, tarihi ve ekolojik 
koşullarda farklı aile tiplerinin 
baskın olduğu görülmektedir.   
Toplumsal yapının, tarihsel süre-
cin ve çevresel etmenlerin aile ya-
pısını etkiliyor olması, ailenin içe 
kapalı değil, dışa açık bir kurum 

olduğuna işarettir. Gerçekten de 
tüm aile türleri, coğrafi olarak 
mensubu olduğu bölgenin hakim 
kültür sisteminin bir parçası ola-
rak toplumun altyapısı ile üstyapı-
sına ilişkin tüm özelliklerle karma-
şık bir biçimde iç içe girmiştir. 
Bununla birlikte bu etkileşim tek 
taraflı olarak toplumun aileyi etki-
lemesi şeklinde değil, aynı zaman-
da ailenin de toplumu etkilemesi 
biçiminde gerçekleşmektedir.  
Yani aile içinde bulunduğu çevre-
sini etkiler ve çevresinden doğru-
dan etkilenir.
 Aile, toplumun en yeni bireyleri 
olan bebeklerin ve çocukların top-
lumsallaşma anlamında ilk eğitici-
si ve öğreticisi olduğu için kendi 
evlatlarını, kendi yaşadıkları top-

lumun kültürel kodlarına göre kur-
gulayan ve inşa eden en temel 
toplumsal kurum olarak öne çıkar. 
Bebek bir toplum içinde meydana 
gelir ve ailesi bu toplumun kural-
larını çocuğa öğretirler aile bir öğ-
retmen gibi çocuğun sosyalizas-
yon sürecini tamamlayan en 
önemli olgudur. Böylece topluma 
uyum sağlamak için gerekli olan 
tüm donanım bu çekirdek kurum-
da sağlanır. Ailenin çocukları ise 
ilerleyen yıllarda dönüşen top-
lumsal kodları bu kez bir yandan 
kendi çocuklarına aktarırken, bir 
yandan da kendi ebeveynlerini 
yenilenen kültürel kodlara adapte 
etmekte önemli bir görev üstle-
nirler. Aile hem gelenek-görenek-
leri, töreleri, örfleri aktaran ve ko-

ruyan yani muhafaza eden bir 
yapı olarak toplumdaki devamlılığı 
sağlarken, bir yandan da elastik 
yapısıyla toplumdaki değişimleri 
de yumuşatarak yürürlüğe koyar. 
Bu özelliğiyle aile, toplumsal ho-
mojenliğin ve kültürel devamlılığın 
sürdürülmesinde önemli görevler 
üstlenir.
Aile toplumdaki en önemli yapı ta-
şıdır. Aileyi bir inşaatın temeline 
benzetmek yanlış olmaz. Ailenin 
sağlam olursa toplumdaki fertle-
rimizde o kadar sağlıklı olur dışarı-
dan gelecek etkilere o kadar da-
yanıklı olur.

 Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, Tarımsal Bilgi Siste-
mi içerisinde yer alan Tarımsal 
Üretim Kayıt Sistemi kapsamın-
da tüm tarımsal işletmelerin üre-

tim bilgilerini kayıt altına almak, 
işletme bilgilerinin tamamlanma-
sı ve güncellenmesinin sağlan-
masını amaçlanmaktadır. 

  İl ve İlçe Müdürlüklerinde 
görev yapan Tar-gel personelleri-
ne mobil tablet bilgisayarları dağı-
tılmaya başlanmıştır. 
 Müdürlüğümüze ziyaret-
te bulunan İlimiz Valisi Sayın Ersin 
YAZICI Tablet dağıtım törenine 
katılmıştır. İlimizde Tarımsal Üre-
tim Kayıt Sisteminde görev alan  
65 TAR-GEL personeline 65 adet 
mobil tablet dağıtılmıştır. Tablet-
lerini alan personelimiz Valimizin 

katılımından dolayı memnuniyet-
lerini ifade etmiştir.
         Valimiz Sayın Ersin YAZICI 
dağıtım törenindeki konuşmasın-
da Sanayileşmenin Tarım sektörü 
üzerindeki etkisine, Tarım sektö-
rünün gelişmiş ülkelerdeki duru-
muna vurgu yaparak Tarım sektö-
rünün kalkındırılmasında Tarım 
Müdürlüklerine düşen yükümlü-
lüklerin büyük olduğunu belirtmiş-
tir.

 Bu kapsamda yürütülecek başlıca  aşamalar şunlardır;

• Tarımsal işletmelerin kimlik, adres ve özel bilgilerinin depolanması-
nı sağlamak,

• Bir veri tabanı olarak kullanmak,
• Tarım istatistiklerine yönelik mevcut veri tabanları arasında 

entegrasyonu sağlamak,
• Ülkemizde tarım sektörü konusunda yapılan ve yapılacak olan tüm 

çalışmaların tek bir merkez üzerinden kontrolünün  ve denetiminin 
yapılmasını sağlamak,

• Genel ve ara yıllarda tarım istatistikleri konusunda yapılacak 
araştırmalar için çerçeve oluşturmak,

• Tarımsal araştırmaların kalitesini ve geri dönüşümünü kontrol 
etmektir.
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TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ 

 Cinsiyet: Bireyin kadın ya 
da erkek olarak mevcut genetik, fiz-
yolojik ve biyolojik özellikleri olarak 
tanımlanmaktadır. Bu özellikler ka-
dın ve erkek arasında bir eşitsizlik 
değil, sadece bir cinsiyet farkı ya-
ratmaktadır. 
 Toplumsal Cinsiyet: Farklı 
kültürde, tarihin farklı anlarında ve 
farklı coğrafyalarda kadınlara ve er-
keklere toplumsal olarak yüklenen 
roller ve sorumlulukları ifade eder. 
Toplumsal cinsiyet kısaca, sosyal 
yönden kadın ve erkeğe verilen roller, 
kendilerinden yapılması beklenen 
davranış biçimleri olarak tanımlanır.

 Kadınlar ve erkekler top-
lumsal birer varlıktır şüphesiz içinde 
yaşadıkları toplumdan etkilenirler 
ve etkide bulunurlar. Toplumlar do-
ğumlarından itibaren her iki cinse 
de bazı roller, davranış biçimleri yük-
ler. Dahası anne karnındayken bu 
etki görülmeye başlar.
 Yeni doğan çocuğun biyo-
lojik bir cinsiyeti vardır, ama henüz 
toplumsal cinsiyete sahip değildir. 
Çocuk büyürken toplum da, çocu-
ğun önüne cinsiyete uygun kurallar, 
şablonlar ya da davranış modelleri 
dizisi koyar. Belirli toplumsallaştır-
ma etkenleri de ya da failleri- özel-

likle aile, medya, arkadaş grupları ve 
okul- söz konusu bu beklentileri ve 
modelleri somutlaştırarak çocuğun 
bunları sahipleneceği ortamları ha-
zırlar. Mesela kız çocuğu için daha 
cıvıl cıvıl renkler seçiler, oyuncak 
olarak bebekler alınır toplum onu 
anne olmaya hazırlar, büyüyecek 
anne olacak ya da yemek yapacak 
vs. erkek çocuk ise oyuncakları ara-
balardır, bebekle oynanması isten-
mez çünkü bebek kız çocuk oyun-
cağıdır. Bir süre sonra toplum da 
tepkisini “sen kız mısın oğlum” diye-
rek belli eder .

  Cinsiyet ile edinilmiş kimlik 
kişilerde içinde yaşanılan toplumun 
onlara uygun gördüğü şekillerde 
var olmaktadır. Yani kişi doğum ile 
kazanmış olduğu cinsiyet kimliğini 
daha sonra toplumsal yaşantısı so-
nucu kazandığı özelliklerle bütünler. 
Kişi böylece kendisi hakkında sahip 
olduğu düşüncesini yani kadın ya 
da erkek olarak sahip olduğu cinsi-
yetle ilgili yorumlamalarını içinde 
bulunduğu toplumun ortak değer 
ve inanışları ile belirgin hale getirir.   

 Kadınlık ve erkeklik, tanım-
lanmış toplumsal rollerdir. Kadınlık 
ve erkeklik, bir karşıtlık ilişkisiyle ku-
rulur. Kadın, özel alana ait, doğaya 
yakın, seyredilen, edilgen, tüketen, 
bağımlı kavramlarıyla anlamlandırı-
lırken, erkek; kamusal alana ait, kül-
tür ve teknolojiye yakın, seyreden, 
etken, üreten ve özgür kavramla-
rıyla anlamlandırılır. Ancak; üretilen 
bu anlam, sosyal ortamın eril özel-
liklerinin baskın geldiği bir yaklaşım-
dır ve eril söylemi onaylayacak kod-
lamalara dayanır ve kadının tarihsel 
görünürlüğünü azaltan neden de 
budur. 
 Cinsiyetçi iş bölümü de iç-
selleştirilmiştir. Pilot ya da cerrah 
denildiğinde akla genel olarak kadın 
gelmemekte, çünkü bu işler kadınsı 
bulunmamaktadır. Ancak, anaokulu 
öğretmeni, hemşire, hostes denildi-
ğinde akla kadın gelir. Bu koşullan-
malar kadın ve erkeklerin kendilerini 
konumlamaları açısından da belirle-
yen olduğu için, cinsiyetçi iş bölü-
münde onay mekanizması işlemek-
tedir. 
 Özel alan, ‘mahrem’ olarak 
anlamlandırılmış ve bunun bir sonu-
cu olarak da fazla deşifre edilme-
miştir. Ancak; ev ve ailenin içerdiği 
özel alanla özdeş anlamlandırılan 
kadının, tarihin kayıtlara geçirilişin-
de yer almayışı ya da marjinalleştiri-
lerek yer verilmesinin temelinde, 
mahremiyetten çok, eril yapı tara-
fından, kadının ilgi 15alanlarının, 

eylemlerinin, beğenilerinin değersiz 
görülmesi ve bu yönde anlamlandı-
rılması nedenini arayabiliriz. Kamu-
sal alan, takım elbiseyle simgelenen 
erkeğin dünyası, özel alan ise kadı-
nın dünyasıdır. İmayla kamu alanına 
gittikçe artan oranda önem yükle-
nirken, özel alan önemsizleştirilmiş-
tir. 
   Ancak daha doğum önce-
sinde kız bebeklerin eşyaları için 
pembe, erkek bebeklerin eşyaları 
için mavi rengin tercih edilmesiyle 
başlayan süreç, erkeklerin ve kadın-
ların yapabileceği işler konusunda 
da yapay ayrımlar üretir. Bu çerçe-
vede erkek cinsiyeti ile kadın cinsi-
yeti arasında toplumsal yaşama 
katılma düzeyi açısından farklılıklar 
oluşur. Sayısal bakımdan eşit ol-
makla beraber iki cinsin toplumsal 
alanda temsiliyetleri farklılaşır. Ka-
dın cinsiyeti daha çok ev gibi özel 
alandan kalırken, erkek cinsiyeti dı-
şarıda her türlü kamusal alanda 
kendini ifade eder. Çalışma yaşa-
mından siyasete, sivil toplum ör-
gütlenmesinden eğitime kadar her 
türlü kamusal alanda iki cins teme-
lindeki bu görünüm toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğini oluşturur.
 Burada ele alınması gere-
ken konu bizler biyolojik olarak kız 
ya da erkek olarak doğarız ve gene-
tik olarak bazı farklılıklarımız bulun-
maktadır. Ancak önemli olan bu 
farklılaşma nasıl başlar diyebiliriz ki 
bu farklılaşma toplumsal cinsiyette 

başlar. Örneğin, kadın ve erkeğin iş 
hayatında birlikte yer aldığı günü-
müz dünyasında, hala geleneksel 
roller, dogmatik bir bakışla, erkeği 
eve ekmek getirmekten sorumlu, 
evin direği, güçlü kişi olarak tanım-
larken, kadını ev işlerinden, çocuk 
bakımından sorumlu, bağımlı ve ihti-
yaç sahibi kişi olarak görür.
 Peki, gerçekten bir kişi sa-
dece erkek olduğu için arabalara ilgi 
duyar?  Ya da bir kadın doğası gere-
ği mi daha iyi yemek yapar? Ya da 
erkekler, genetik olarak, çocuk bakı-
mına kadınlara göre daha mı az yat-
kındır? Aslında, topluma ve cinsiyet 
rollerinin zaman içindeki değişimine 
baktığımızda rollerimizin, doğuştan 
gelen farklılıklarla değil, sosyalleşti-
ğimiz çevre ve içinde yasadığımız 
toplumla ilgili olduğunu ve bu ne-
denle de değişime açık olduğunu 
göstermeye yeter. Mesela yemek 
yapmak kadının görevi olarak görü-
lürken en iyi Aşçıların erkeklerden 
çıkmış olması da bu durumu özetle-
yecektir.
 Temel olarak, bu örneklerin 
bize söylediği, bakış açımızı değiştir-
diğimizde, sorduğumuz sorularla, 
cinsiyet rollerinin sadece sosyal 
olarak yapılandırılmış ve bizi sınırla-
yan kabuller olduğunu rahatlıkla 
görebileceğimiz ve sonucunda bi-
reysel ve toplumsal düzeyde bir de-
ğişim yaratabileceğimiz. Bu deği-
şimle birlikte, hangi cinsiyetin hangi 
alana yatkın olduğu ya da hangi işin 

kimin görevi olması gerektiği de ko-
laylıkla değişecek, cinsiyet rolleri 
önemini yitirecektir.
 Toplumlar, zaman içinde 
değişir; ancak bu değişimi yaratan 
yine toplum yani toplumu oluştu-
ran insanlardır. Yani biz içinde yaşa-
dığımız zamandan ve toplumdan ve 
yaşadıklarımızdan bağımsız değiliz. 
Ebeveynlerimizin ve daha eski ku-
şakların karşılaştığından farklı bir 
dünyaya gözümüzü açtık ve bu 
dünya biz büyürken daha da değiş-
ti. Bizden sonra gelen nesil de dün-
yayı bizimkinden çok farklı bir nok-
tadan algılayabilir. Bu durumda eski 
kurallarla yenidünyayı şekillendir-
mek ve anlamlandırmak yerine, 
daha eşitlikçi bir ortamda, kendimiz 
olarak yaşayabilmek için, bizi gele-
neksel cinsiyet rollerinin kelepçele-
rinden kurtaracak değişimler yarat-
manın zamanı değil mi?
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Gezginci arıcılarımız Hemşin de KonakladıSU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK 
TESİSLERİNDE YAZ DENETİMLERİMİZ 

DEVAM EDİYOR

İlimiz Turizm Potansiyelindeki Artış, 
Alabalık Yetiştiricilik Tesislerimizin 

Yüzünü Güldürdü

 Arıcılık için uygun bir floraya 
sahip   İlçemiz Kantarlı ormanlarına 
her yıl   ilimizin  diğer ilçelerinden  ge-
len gezginci  arıcılarımıza konaklama 
izni verilmektedir.  Orman gülü ,yaban 

karayemiş ve kestane çiçeğini aldık-
tan sonra  Başta Erzurum olmak üze-
re diğer  illere  gitmektedirler. Bu yıl da   
ilçemizde bu kapsamda 950 Koloni-
ye konaklama izni verildi.

 İlimizde 900 ton Levrek, 
184 ton Karadeniz Alası, 1593,5 ton 
Gökkuşağı Alabalığı olmak üzere top-
lam 2677,5 ton/yıl proje kapasitesi-
ne sahip 47 adet Su Ürünleri  Yetişti-
ricilik tesisi bulunmaktadır.
 Bu tesislerin yaz dönemi  
denetim ve kontrolleri yapılmış olup  
yıl içerisindeki denetimlerimiz belirli 
aralıklarla  devam edecektir.
 Halkımıza güvenli su ürünle-
ri sunulması amacıyla her yıl rutin ola-

rak uygulanan Su Ürünlerinde Ulusal 
Kalıntı İzleme Programı kapsamında 
yaz döneminde 6 ayrı tesisten top-
lam 6 adet numune alınmış olup, Ba-
kanlığımıza bağlı Laboratuvarlarda il-
gili analizleri yaptırılmıştır. Analiz 
sonuçları Türk Gıda Kodeksine uygun 
bulunmuştur. Yıl sonuna kadar yine 
farklı tesislerden olmak üzere 10 
adet numune alımı gerçekleştirile-
cektir.

  İlimizdeki su ürünleri iş-
letmelerimizin bir çoğu yıllık            
50 ton kapasitenin altındaki aile 
işletmeleri olup, restaurant işlet-
meciliği ile kombine olarak faali-
yetini sürdürmektedir. Söz konu-
su bu işletmelerde yöresel 
yemekler eşliğinde farklı şekiller-
de pişirilerek servis edilen alabalık 
ilimizi ziyaret eden yerli ve yaban-

cı turistlerden yoğun rağbet gör-
mektedir. 
 Denizi, yaylaları, akarsu-
ları  gibi sayısız doğal güzellikler 
ve yöresel lezzetlere sahip olan 
İlimizde turizm potansiyelinin  ve 
turist sayısındaki artışa bağlı ola-
rak gelen  yoğun talep doğrultu-
sunda 2014 yılında su ürünleri 
üreticilerimizin yüzünü güldürdü. ARDEŞEN İLÇEMİZDE SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ

FINDIKLI İLÇEMİZDE LİKAPA DİKİMİ

 İlçemiz de ilk defa 2007 
yılında Yavuz Köyünde Kaymakam-
lığımızın ve Müdürlüğümüzün des-
tekleriyle Ahmet GÖZCÜ isimli üre-
ticimize ait 1000 m2 lik alanda 
kurulan dış mekân süs bitkisi yetiş-
tirme bahçesinin ikincisi Pirinçlik 
Köyünde Hüsnü HACIOSMANOĞ-
LU isimli üreticimiz tarafından 

1500 m2 lik alanda kurulmuş olup,  
bahçede bölgemiz şartlarına uyma-
sından dolayı açelya, kamelya, or-
man gülü ve mavi ladin yetiştiril-
mektedir.  Bahçe müdürlüğümüz 
teknik elemanlarınca ziyaret edilip 
üreticimize budama, bakım ve güb-
releme gibi konularda gerekli teknik 
bilgiler verilmiştir.

 Rize İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü tarafından finan-
se edilen ve Maviyemiş meyvesinin 
bölgemizde yaygınlılaştırılması doğ-
rultusunda hazırlanan proje kapsa-
mında İlçemizde 5 çiftçimize 1’er de-
kar bahçe tesisi edilmiş olup bu 
kapsamda İlçemiz Yeniköy köyünde 
İlçemiz Kaymakamı Enver YILMAZ, 
Fındıklı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürü Atila ŞANAL ve TAR-GEL 

personellerinin katılımıyla Maviyemiş 
fidanı dikimi yapılmıştır.
 İlçe Müdürü Atila ŞANAL ko-
nuşma yaparak proje hakkında ve 
geleceğin prensi Maviyemiş meyvesi-
nin önemini ve insan sağlığına olan 
faydaları hakkında bilgi verdi.
 İlçemiz Tar-gel Personeli Öz-
can KARA tarafından dikimi yapılan 
üreticimize Maviyemiş yetiştiriciliği 
hakkından bilgi verildi.
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SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME

Kurubaklagiller, leguminous bitkilerinin olgunlaşmış tohumlarıdır. Bu bitki ailesi 
köklerinde havanın azotunu biriktirme özelliğine sahiptir. Toprağı azot yönün-
den zenginleştirmesi,toprağın  verimliliğine olumlu etkisi ile sürdürülebilir tarım 
ve ekim nöbeti açısından tarım topraklarımız için büyük öneme sahiptir.

 Kuru baklagiller olgunlaşmış tohumlar olduklarından esas bileşimleri karbon-
hidrat ve proteinlerdir. Tanelerin dış kısımlarında selüloz vb. iç kısımlarında ise 
nişasta bulunur. Kuru baklagillerin yağı çoğunlukla doymamış yağ asitlerinden 
meydana gelmiştir. En yağlısı soya fasulyesidir. 

Kuru baklagiller, 4 temel besin grubundan birini oluşturan et, yumurta ve kuru 
baklagiller grubu içinde yer alır.Bu gruptaki besinler; büyüme ve gelişmeyi sağ-
larlar,hücre yenilenmesi, doku onarımı ve görme işlevinde görev alan besin öğe-
lerini sağlarlar,kan yapımında görevli en önemli besin ögeleri bu grup tarafından 
sağlanır,sinir, sindirim sistemi ve deri sağlığında görev alan besin ögeleri en çok 
bu grupta bulunur ve hastalıklara karşı direnç kazanılmasında rolü olan en 
önemli besin grubudur.Aynı zamanda bol vitamin (B6, B12, B1 ve A vitamini), 
mineral (demir, çinko, fosfor, magnezyum) içerir.Vücut çalışmasında önemli gö-
revi olan posanın en iyi kaynağıdır.Ancak,kurubaklagillerdeki demirin emilim 
oranı ve protein kalitesi düşüktür.Tahıllarla birlikte diyette yer aldığında et,ta-
vuk ve balığın yerine rahatlıkla tam porsiyon olarak kullanılabilir.Günlük tüketil-
mesi önerilen miktar yetişkin,genç çocuklar için günde 2 porsiyon,gebe ve em-
zikli kadınlar için 3 porsiyondur.

Az yağlı,hayvansal kaynaklı ürünlere nispeten daha ucuz, kolesterol ve doy-
muş yağ içermeyen baklagiller, hayvansal kaynaklı protein tüketimi yetersiz 
olan birey ya da toplumlarda protein gereksinimini karşılar.Dolayısıyla Ülkemiz-
de de yüksek protein kaynağı olarak geleneksel kültürümüze uygun çeşitlilikte 
yoğun olarak tüketilmeye devam etmektedir.

Kuru baklagillerin başlıcaları; nohut, fasulye, bezelye, mercimek ve börülcedir.
Bileşimleri esas olarak karbonhidrat ve proteindir. Protein ihtiyacının % 70 ka-
darı bitkisel kaynaklı besinlerden, bunun da % 19’u kuru baklagillerden karşılan-
maktadır.Besinde et, yumurta gibi gıdaların bulunmadığı zaman iyi protein kay-
nağıdır. Ancak protein kaynağı yumurtaya göre % 40-60 düşüktür. Tahıllar ile 
karıştırılıp pişirilirse protein oranı yönünden denge sağlanır. Kuru baklagillere et 
ve yumurta katılarak aminoasit örüntüleri de zenginleştirilmiş olur. B vitaminle-
ri, kalsiyum ve demir yönünden zengindir.Tahılların sap kısımlarında % 7 protein 
bulunurken kuru baklagillerde % 14 yani bunun iki katı protein bulunmaktadır. 
Kuru baklagillerin sindirilebilme derecesi tahıllardan daha yüksektir.

Fasulye, nohut ve mercimek etli veya etsiz pişirilebilir. Bu gibi yemeklere havuç 
ilave etmek hem besin değerini ve hem de lezzetini artırır. Ayrıca fasulye, nohut 
ve mercimek pilavlara da ilave edilir veya pilav ile birlikte yenir. Bu şekilde kulla-
nıldığı zaman yani bulgurla karıştırıldığı zaman yemeğin protein değeri daha da 
yükselmektedir.

BEBEK ve ÇOCUKLAR İÇİN KURUBAKLAGİL…
Kuru baklagiller bebeklere 8. Aydan itibaren pişirilip kabukları soyulmalı ve püre 
şeklinde verilmeye başlanmalıdır. Kuru baklagil yemeklerinin katılığı bebeğin to-
lere etmesine göre artırılıp 12. Aydan itibaren ailenin tükettiği şekilde yemeye 
alıştırılmalıdır.Bebek ve çocuklarda demir eksikliği anemisi sıklıkla görülür.bu ne-
denle demir destekli beslenme çok önemlidir.mutlaka yağsız kırmızı et, etli seb-
ze yemekleri, kuru baklagil yemekleri ile birlikte C vitamininden zengin sebze ve 
meyveler bebeğin beslenmesinde mutlaka bulundurulmalıdır.Kuru baklagiller 
B12 vitamini dışındaki B grubu vitaminlerden ve E vitamini yönünden de zen-
gindir. Ayrıca posa içeriğinin yüksek oluşu ve sindirilme güçlüğüne neden olur. 
Çocuklarda sindirim güçlüğü olmaması için hazırlama ve pişirme sırasında bazı 
kurallara dikkat edilmelidir. Islatma ve iyi pişirme ile de gaz yapıcı etkileri en aza 
indirilebilir. Sindirim sistemi bozukluklarında ve çocuk yiyeceklerinde, dış zarların 
ayrılması sindirimi kolaylaştıracağından gereklidir. Daha çok selülozdan meyda-
na gelen bu zar kısmı, sindirim enzimlerince yeterince sindirilmez, kalın bağırsa-
ğa geçer. Burada bakteriler bu maddelerin çoğunu parçalar, bir kısmı olduğu gibi 
dışkıyla atılır. 
Ayrıca ,en çok çocuklarda farklı türlerde besin alerjileri olduğunu düşünürsek 
örneğin süt ve süt ürünlerine karşı alerjisi olanlar, mutlaka kalsiyum almalı. Bunu 
koyu yeşil yapraklı sebzelerden ve kurubaklagillerden alabilirler. Soya ve soya 
sütünden de faydalanabilirler.”

KURUBAKLAGİLLERİ NASIL PİŞİRMELİYİZ…
Bunlara göre kuru baklagillerin pişirilme süresi üç aşamada tamamlanır.
ISLAT,ZARINI SOY,PİŞİR…
Önceden 8-10 saat ıslatılan, gerekirse kabuğu soyulan fasulye ve nohut üze-
rine 1-2 parmak geçecek kadar su ile yumuşayıncaya kadar pişirilir. Çiğ taneler-
de proteinin sindirilmesini sağlayan tripsin enziminin görevini engelleyen antit-
ripsin vardır. Pişirme ile antitripsin özelliğini kaybeder ve kuru baklagillerin 
sindirimi kolaylaşır. Sert sular pişirme süresini geciktirir. Fasulye ve nohut pişer-
ken vitamin ve madensel maddeler suyuna geçmiştir. Bu nedenle pişirme suyu 
dökülmez. Ayrıca baklagillerin pişirildiği tencere kapalı olmalıdır. Düdüklü tence-
re uygundur. Lezzet verici olarak eklenen salça, soğan, tuz gibi maddeler pişme-
sine yakın ilave edilir.Kurubaklagiller pişirilirken iyi pişsin diye soda ve karbonat 
ilave etmek doğru değildir. Soda ve karbonat vitaminlerin azalmasına neden 
olmaktadır.

GELENEKSEL TÜKETİMİ
Yiyecek olarak kullandıklarımızın başlıcaları; nohut, mercimek, kuru fasulye, bak-
la, bezelye, börülce ve soya fasulyesidir.Ülkemizde kuru baklagiller kişi başına 
31 gr tüketilmektedir. En çok tüketilen kuru fasulyedir ve ulusal yemeklerimizin 
başında gelir. Bütün kadınlar kurubaklagilleri sofralarda değişik lezzetlerde ve 
güveç,bakır gibi  kaplarda birleştirir fakat nohuttan humus yapmayı bilmeyen-
lerimiz de vardır.Humusun tarifini bulup,evde besin değeri yüksek yeni bir çeşit 
olarak  tüketebilirsiniz.
Besin değerini koruyarak kışında taze tüketmeye devam etmek isterseniz, be-
zelye,barbunya tezgahlarda çoktan yerini aldı, derin dondurucuda saklamanın 
tam zamanı…
Kaynak;

• 2011 Dünya Gıda Dergisi (http://www.dunyagida.com.tr)
• sağlıklıyaşamrehberleri.com
•  Beslenme kitabı- Yayçep
• Beslenme Eğitimi- Yayçep
• Okul çocuklarında beslenme
• yiyiyorumbüyüyorum.com




