
Sayın Valimiz Ersin YAZICI’nın ka-
tılımıyla Ayder Yaylası’ndan 
2014-2015 yılı Balık üretim se-
zonunu başlatmış bulunmaktayız.

Tüm Yetiştiricilerimize sezonun 
Hayırlı ve Bereketli olması temen-
nisiyle….

Rize Valiliği ile Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğünce av 
sezonunun açılışı dolayısıyla Mo-
torcu Balıkçı Barınağı’nda tören 
düzenlendi.

  Törende Konuşma yapan Rize 
Valisi Ersin Yazıcı, Karadeniz’in 
balıkçılıkta büyük bir paya sahip 
olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı’nda İlimizde kurulan hayvan 
pazarı ilgili sağlık personellerince 24 saat sü-
reyle takip altında tutuldu.

Geçmişten günümüze insanın en önemli amacı 
hayatını herhangi bir şekilde sürdürebilmek ol-
muştur. Avcı-toplayıcı anlayıştan yerleşik hayata 
geçiş süreci derken günümüze insan bulduğu 
malları tüketerek bugüne gelmiş ve bu süreçte 
de birçok değişime tanıklık etmiştir.

İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde gerçekleşen, 
bilgilendirme toplantısına, TARSİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Ramazan KADAK, İl Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürlükleri, Ziraat 
Odası Başkanları, Acenteler, Muhtarlar ve Üreticiler 
katıldı. 

Aktif İşgücü Piyasası Programları 
İşbirliği Protokolüne uygun olarak 
“Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” pro-
jeleri kapsamında; İlimiz Ardeşen İl-
çesinde “Arı Yetiştiriciliği” konulu 
eğitim verilmiştir. Arıcılık kursuna 
katılan 25 kadın çiftçimize, temel 
arıcılık bilgileri verilmiştir.  

İl Müdürlüğümüz tarafından , Bal-
lıköy ve Meşeköy Köyünde uygu-
lanan Mera Islah ve Amenajman 
Projelerini  Valimiz Ersin YAZICI, İl 

Özel İdare Genel Sekreteri Şefik 
AYGÖL, İkizdere Kaymakamı Abdil 
KOÇ ve İl Müdürümüz Şafak BU-
LUT incelemelerde bulundu. 

2014-2015 YILI SU ÜRÜNLERİ 
ÜRETİM SEZONUNU BAŞLATTIK

MERA KANUNU KAPSAMINDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR 

BALIKÇILIK SEZONU AÇILDI KURBAN PAZARLARI DENETİM 
ALTINDA

ÇALIŞAN ÇOCUKLAR 
SORUNU

KRALİÇE ARICILAR SAHADA
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2014 yılı içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından gıda 
üretim, toplu tüketim ve satış yerleri olmak üzere 
her türlü gıda işletmesinde 2010 adet denetim 
gerçekleştirilmiştir.

GIDA DENETİMLERİNE
ARALIKSIZ DEVAM

RİZE’DE TARIM SİGORTALARI 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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2014-2015 YILI BALIK SAĞIM SEZONUNU 
VALİMİZ BAŞLATTI

KENEVİR YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI

Rize,  yağışlı iklimi ve çok sayıdaki su kaynakları sayesinde  zengin bir 
hidroğrafik yapıya sahip olmuştur. Rize’nin akarsuları kısa boylu, yatay 
eğilimi fazla olan hızlı akışlı akarsulardır. Rize sınırları içerisinde uzunlu-
ğu 5km. den fazla olan 23 akarsu vardır. Bunlardan 16 tanesi doğru-
dan doğruya Karadeniz’e ulaşmakta olup geri kalanı ise bu 16 akarsu-
dan birinin kolu durumundadır.
Rize’nin büyük akarsuları olarak belirtilen 7 akarsudan en uzun olanı 
İyidere Deresi (78.4km),beslenme sahası en geniş olanı ise Fırtına De-
residir(1149.3km), havza genişliği yönünden ikinci sırayı İyidere Deresi 
(1047.4km),uzunluk yönünden ise 2.sırayı Fırtına Deresi (68 km) alır.
İlimiz zengin su kaynakları sayesinde su ürünleri yetiştiriciliğinde 

önemli bir potansiyele sahiptir. İlimizde karada 44 adet işletmede yaklaşık 2000 Ton/Yıl Gökkuşağı Alabalığı, 200 Ton/Yıl Karadeniz Alabalığı, 
denizlerde ağ kafeslerinde üç işletmede 1500 Ton/Yıl Gökkuşağı Alabalığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca karada bulunan işletmelerde 
53.000.000 Adet/Yıl yavru üretilmektedir.
Bakanlığımız su ürünleri yetiştiriciliğini teşvik amacıyla Gökkuşağı Alabalığı için kg başına 0,65TL,Karadeniz Alabalığı için kg başına 1TL  destek-
leme ödemesi yapmaktadır.2013 yılında İlimiz yetiştiricilerine 712.000TL destekleme ödemesi  yapılmıştır. Ayrıca su ürünlerinin işlenmesi ve 
depolanması alanlarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılara 1.500.00 TL hibe desteği vermektedir.
 Sayın Valimiz Ersin YAZICI’nın katılımıyla Ayder Yaylası’nda 2014-2015 yılı Balık üretim sezonunu başlatmış bulunmaktayız. Tüm Yetiştiricileri-
mize sezonun Hayırlı ve Bereketli olması temennisiyle….

 İlimizin bütün merkez köy ve ilçeleri 21/10/1990 tarih ve 20672  
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kenevir Ekimi ve 
Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında  ekim bölgesidir. Hint keneviri 
ekimi her yıl izne tabidir. Her ne maksatla olursa olsun kenevir ekimi yapa-
cak çiftçiler,  İl veya İlçe Müdürlüklerinden izin almak zorundadırlar. Çiftçiler 
her yıl 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında bulundukları yerin en büyük mülki 
idare amirliğine dilekçe ile müracaat ederler. Müracaat tarihleri dışındaki 
çiftçi müracaatları değerlendirilmez ve kenevir ekimine izin verilmez. Dilek-
çede, kenevirin ekiliş amacı olan lif ve tohum ayrı ayrı belirtilir. Mevzuat 
gereği izinsiz yapılan kenevir ekimleri hangi amaca yönelik olursa olsun 
imha edilir ve ekicisi hakkında ceza-i işlem uygulanır.
 Bahse konu çalışmalar kapsamında 22 Ekim 2014 Çarşamba 
günü İl  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda Kenevir 
Yetiştiriciliği konulu bir eğitim düzenlenmiş olup, eğitime Merkez ve İlçe 
Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar katılmıştır. Katılımın yoğun oldu-
ğu   toplantı  İl Müdürümüz Sayın Şafak BULUT tarafından yapılan açılış 
konuşması ile başlamıştır.  Şafak BULUT yaptığı konuşmasında, İlimizin 
bütün Merkez Köy ve İlçeleri ’nin Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yö-
netmelik kapsamında lif, tohum veya her iki amaca yönelik kenevir ekimine 
müsaade edilen İl ve ilçeler arasında olduğunu hatırlatarak, mevzuat hü-
kümlerince izinli ekimlerin takip edilmesi yanında, kenevire bağlı olarak 

uyuşturucu madde üretiminin önlenmesine yönelik çalışmaların önemini 
vurgulamıştır. Ardından Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğün-
de görevli Ziraat Mühendisi Özlem KORKMAZ  tarafından Kenevir Yetişti-
riciliği ve Mevzutlar ile ilgili sunum yapılmıştır. Mevzuat hükümlerince ta-
nımlanan görevlerin yürütülmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesi için İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli personel bilgilendirilerek, 
koordineli şekilde çalışmaların yürütülmesinin başarıyı artıracağı sonucuna 
varılmıştır.



Rize Tarım Gündemi YIL 2014 - SAYI 4

3

KRALİÇE ARICILAR SAHADA

 Ardeşen’de açılan ve katılımcılarının tamamı genç kadın çiftçiler-
den oluşan Arıcılık kursu dolu dolu geçti.
 Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolüne uygun ola-
rak “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” projeleri kapsamında; İlimiz Ardeşen İlçe-
sinde “Arı Yetiştiriciliği” konulu eğitim verilmiştir.  Arıcılık kursuna katılan 25 
kadın çiftçimize, temel arıcılık bilgileri verilmiştir.  
 Kursun açılışına katılan ve ilk dersi veren İl Müdürümüz Sayın Şafak 

BULUT, tarımsal arazi varlığı kısıtlı olan ancak bitki çeşitliliği ve ballı bitkiler 
bakımından zenginliği ile öne çıkan ilimiz için arıcılığın çok önemli bir tarımsal 
üretim kolu olduğuna vurgu yapmıştır. Çok az bir sermaye ile başlanabile-
cek, toprağa ihtiyaç duyulmayan ve ilimiz için birim alandan en yüksek veri-
min alınabileceği tarımsal üretim kolu arıcılıktır. Bu doğal kaynakların değer-
lendirilmesi ve insanlığın hizmetine sunulmasını ekonomik bir faaliyet 
olmanın ötesinde Rizeli üreticilerimizin bu ülkeye karşı bir görevi olarak algı-

laması gerekir diyen İl Müdürümüz 
Şafak BULUT, arıcılık faaliyetinin, 
çalışkanlığı ile ün yapmış Rize kadı-
nına çok yakışacağını, el hünerleri ve 
kıvrak zekası ile bu işin altından ba-
şarıyla kalkacağına olan inancını dile 
getirmiştir.
 Kursun ilerleyen günlerinde 
temel arıcılık bilgileri hakkında teorik 
eğitim verilmiştir. Arıcılıkta kullanı-
lan temel ekipmanlar görsel olarak 
kursiyerlere tek tek tanıtılmıştır. Ay-
rıca kursiyerlere sonbahar bakımı ve 

kışlatma konuları uygulamalı olarak 
anlatılmış, maske giyip arılığa giren 
kursiyerler, büyük bir dikkat ve titiz-
likle uygulamaları takip etmiş ve ka-
tılmışlardır.
 Kursun sonunda kursiyer-
ler, İl Müdürlüğümüzün organizas-
yonu ve Ardeşen Ziraat Odası per-
sonelinin de katılım ile İl 
Müdürlüğümüze ait otobüsle Artvin 
ili Borçka ilçesine teknik geziye gö-
türülmüştür. Borçka İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğünün ev 

sahipliğinde Borçka Çifteköprü Kö-
yünde Kafkas F1 melezi ana arı üre-
tim işletmesi ve Camili (Macahel) 
Köyünde saf Kafkas ana arı üretim 
işletmesi, işletmenin teknik sorum-
lularının refakatinde ziyaret edilmiş-
tir.
 Kursiyerler, kurs ve teknik 
gezi hakkında görüşlerini; “Bu kursla, 
arıcılık hakkında çok güzel bilgiler 
öğrendik. İl Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğünün organize ettiği 
Camili gezisi, kurs süresince tanışıp 

kaynaştığımız diğer kursiyer arka-
daşlarımızla tam bir ekip olmamızı 
sağlamış, aramızda kuvvetli bağlar 
oluşturmuştur. Bundan sonraki he-
defimiz bu grubun çekirdeğini oluş-
turduğu örgütlü bir hareketle Arde-
şen’de kadınların arıcılıkta da 
başarılı olabileceğini herkese gös-
termektir. Biz bu kursta maddi ma-
nevi desteği olan tüm kurum kuru-
luş ve çalışanlarına teşekkür 
ediyoruz” sözleriyle dile getirmişler-
dir.
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 TOHUMUN ÖNEMİ ve TOHUMLUK BAYİ

KİVİDE HASAT ZAMANI VE ÖNEMİ

 Bitkisel üretim; toprak, su ,iklim gibi doğal kaynaklar ile kimyasal 
ve organik gübreler,pestisitler, tarım makineleri, tohum gibi girdiler kul-
lanarak yapılır. Bitkisel üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması bu-
rada sayılan girdilerin teknik beceri yardımı ile kullanılmasıyla olur. Tüm 
şartları optimum seviyede tutsak elimizdeki tohumluğun genetik değe-
ri kadar ürün alınabilir. Son yıllarda dünyada artan tarımsal üretimde 
yeni geliştirilen yüksek verimli çeşitlerin rolü son derece fazladır. Gene-
tik ilerlemelerin verim artışına katkısı %50 civarında olmasına rağmen 
tohumu değiştirmenin ilave maliyet artırışı %2’yi geçmemektedir. To-
humun ne kadar önemli bir girdi olduğunu kabul ettikten sonra ancak 
diğer tarımsal girdilerden maksimum fayda sağlanabilir. Eğer genetik 
değeri yüksek olmayan bir çeşit kullanılması söz konusu ise diğer girdi-
lerden maksimum verim sağlanamaz. Bu da tarımda kullanılan bütün 
kaynakların israf edilmesine, dolayısıyla verimsizliğe yol açar. Günü-
müzde bitkisel üretimde kullanılan kimyasal gübreler, pestisitler, tarım-
sal mekanizasyon aletlerinin teknolojileri ile karşılaştırıldığında tohum 
teknolojisinin daha fazla çevre dostu olduğu ve ekosistemin sürdürüle-
bilirliğine olumlu katkı yaptığı görülmektedir. Hatta bazı hastalıklara ve 
zararlılara karşı dirençli olacak şekilde ıslah edilen yeni çeşitler, kimyasal 
madde kullanımını minimuma indirmektedir. Bu da bize göstermektedir 
ki tarımsal verimlilik ve kalitenin artırılıp üretimdeki maliyetlerin düşü-
rülmesinde tohum en önemli girdi ve teknolojik öğedir.
   Türkiye’nin 2002 yılındaki tohumluk ithalatı değeri 55,3 milyon 
USD iken 2012 yılında %257 artarak 197,6 milyon USD’ ye ulaşmıştır. 
İhracatı ise 2002 yılında 17,3 milyon USD iken 2012 yılında %597 ar-
tarak 120,8 milyon USD’ ye yükselmiştir. Bu durum ihracatın ithalata 
göre daha fazla bir artış trendinde olduğunu göstermektedir. Ülkemizin 
tohumluk ihracatının ithalatı karşılama oranı 2002 yılında %31,3 iken 

bu oran 2012 yılında %61,1’e yükselmiştir. Bu gelişmede 5553 To-
humculuk Kanunu ve ikincil mevzutalar gereği tohumun üretiminden 
pazarlamasına kadar yasal çerceve oluşturulması, buna bağlı olarak ka-
lite ve verimin artırılması, sürdürülebilirliği ile  haksız rekabetin engel-
lenmesinin önemli etkisi olmuştur.

 TOHUMU ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

-  Açıkta, pazar yerleri cadde ve sokaklarda satılan tohumlar alınmamalıdır.

- Tohum,   İl Müdürlüklerince yetki almış Tohumluk Bayilerinden veya Tohum üreticinden alınmalı-

dır.

-  Tohumu alırken  satıştan sorumlu teknik personelden bilgi alınmalıdır.

- Geçmiş yıllara ait tohum alırken, o yıla ait analiz raporu istenmelidir.

- Kayıt altına alınmış çeşitlere  ait tohumlar alınmalıdır.

- Alınan tohumun sertifikasyon belgesi satıcıya sorulmadır.

- Türkçe bilgileri içermeyen  ithal tohumlar alınmamalıdır.Üzerinde mutlaka üretici veya ithalatçı  

firmanın adresi olmalıdır.

- Sertifikalandırılmış ve etiketlenmiş veya standart tohumluklar alınmalıdır.

- Tohumluk Bayisinden alınan tohumların mutlaka fatura veya fişi  alınmalıdır.

- Kötü depolama veya teşhir amacıyla güneş gören yerlerde tutulan tohumlar çimlenme özellikle-

rini kısa sürede  yitirebilir.  Bu nedenle bu tür tohumlar satın alınmamalıdır.

 Tohum bayileri ve Üreticileri  İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü Tohumluk Kontrolörlerince yılda en az bir defa şikayet, numune 
alma dışında rutin denetim ve kontrolden geçirilmektedirler. Rize İl Mü-
dürlüğü olarak 2014 yılında İlimizde faaliyet gösteren 8 tohumluk bayi-
inde  ve 4 fidan üreticisinde yapılan 13  adet kontrol ve denetimlerimiz 
sonucunda menfi duruma rastlanmamıştır.

 Kivi meyvesi klimakterik meyveler grubuna girer. Bu gruba gi-
ren meyveler hasad edildikleri anda yenilemezler. Yenilebilir duruma 
belirli bir olgunlaşma sürecinden sonra gelirler. Kivi klimakterik özelliği 
en yüksek meyve olduğundan kivi ürününde ekonomik zarar olmaması 
ve pazar sorununun yaşanmaması için üreticilerin erken hasattan ka-
çınmaları gerekmektedir.  Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi kivide de 
hasadın mutlaka tam olgunlaşma, yani gerekli olan şeker oranının iste-
nildiği düzeye geldiği zaman yapılması gerekir. 
 Kivide suda çözünen kuru madde şeker oranı 6.5 ve 7 düzeye 
gelmeden yapılan hasattan elde edilen üründe şekil bozuklukları orta-
ya çıkar ve buruşukluklar oluşur.  Bu buruşuklukların oluştuğu dönem 
hal esnafının  ürün elinde bulundurduğu döneme denk gelmesi bu gru-
bu olumsuz etkilemektedir. Bütün bu olumsuzlukları bir araya toplar-
sak, hem çiftçilerimiz hem de bölge esnafının büyük oranda ekonomik 
kayıplara uğramasına neden olacaktır. Bunun için kivide suda çözünen 
şeker oranı 6.5 ve 7’den düşük olmaması gerekir.
 Rize ili ve ilçelerinde daha önceki yıllarda zaman zaman yaşa-
nan kivide erken hasattan kaynaklanan sorunların yaşanmaması için, 
meyve olgunluğuna ulaşmamış kivilerin hasat edilmemesi, kalite bakı-
mından çok değerli ve aranan özellikte olan “Rize Kivisi”nin kalitesinin 
ve marka değerinin korunarak, ürünün hak ettiği değerde ve kalitede 
tüketiciye aktarılmasını sağlamak; üreticinin de ürettiği ürününü değe-
rinde pazarlayabilmesini sağlamak amacıyla kivide kuru madde ölçüm-
leri yapılmakta ve üreticilerimiz kivide hasata başlama zamanı konu-
sunda bilgilendirilmektedir.

 Üreticilerimizin kivilerini her yıl yapılan ölçümler sonucu ilan 
edilen hasat zamanına uyarak ve hasat tarihini her yıl özenle takip 
ederek hasat etmeleri ve pazara sunmaları gerek kendi menfaatleri ge-
rekse Rize Kivisi’nin kalitesinin korunarak hak ettiği değerden pazarla-
nabilmesi ve tüketicilere aktarılabilmesi açısından çok büyük önem ta-
şımaktadır.
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“MEYVE VE SEBZELERDE İLAÇ KALINTISI PROBLEMİ SONA ERİYOR”

MERA KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN 
ÇALIŞMALARI VALİMİZ YERİNDE İNCELEDİ

 Ülkemizde meyve ve sebzelerde önemli problemlerden biri olan 
bitki koruma ürünlerinin (Zirai İlaç) tavsiye dışı veya hatalı kullanımın-
dan kaynaklanan pestisit kalıntısına çözüm;  Bakanlığımızca sorunun 
kaynağı olarak kabul edilen tarlalar da denetimlere başlanması gerekti-
ği kabul edilerek 81 ilde uygulamaya konulan Taze Meyve ve Sebzeler-
de Hasat Öncesi Kalıntı Denetimi programlarıdır. Söz konusu program 
kapsamında Müdürlüğümüzce İlimizde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan 
kivi meyvelerinde hasattan önce risk esasına göre numuneler alınmış 
ve analize gönderilmiştir. Numunelerin tamamı temiz çıkmıştır. 
Söz konusu denetimler sonucunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü kul-
lanıldığı tespit edilen ürünlerle ilgili imha işlemi uygulanmakta olup ayrı-
ca ürün sahibine 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanununa göre idari para cezası uygulanmaktadır. Tavsiyesi olma-
sına rağmen hatalı uygulama yapılmasından kaynaklanan MRL değerle-
rini aşan kalıntı durumlarında ise hasat geciktirilmektedir.
Müdürlüğümüzce 2015 yılında da Hasat Öncesi Denetimlerimiz devam 
edecek olup risk esasına göre numuneler alınacaktır. 

 İlimiz sınırları içerisinde kalan yaylakların ıslah edilerek otlatma 
kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza 
tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacı ile Bakanlığımızca 
Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri uygulanmaktadır.
 İl Müdürlüğümüz tarafından , Ballıköy ve Meşeköy Köyünde uy-
gulanan Mera Islah ve Amenajman Projelerini  Valimiz Ersin YAZICI, İl 
Özel İdare Genel Sekreteri Şefik AYGÖL, İkizdere Kaymakamı Abdil KOÇ 
ve İl Müdürümüz Şafak BULUT incelemelerde bulundu. İnceleme sıra-
sında İl Müdürümüz tarafından Valimize Müdürlüğümüz tarafından ya-
pılan Mera Islah Amenajman projeleri hakkında bilgilendirilmede bulu-
nuldu. Valimiz havası ve suyu ile mükemmel zenginliği sahip İkizdere 
yaylarında yapılan bu çalışmalardan dolayı memnuniyetini ve turizm 
açısından nasıl değerlendirileceği hakkında vatandaşlarla fikir alışverişi 
yaptı.
 İkizdere İlçesi Eskice Köyü, Çiçekli Köyü, Ballıköy Köyü, Meşeköy 
Köyü, Ilıca Köyü, ,Çataltepe Köyü, Diktaş Köyü, Çamlık Köyü, Kirazlık Ma-
hallesi,Çayeli İlçesi Uzundere Köyü, Çamlıhemşin İlçesi Ortan ve Şenyu-
va Köyleri(Sal ve Pokut Yaylaları),Hemşin İlçesi Kantarlı Köyü(Kito Yay-
lası) Olmak üzere 2014 yılına kadar uygulanan projelerde toplam 
1.015.886 TL; 2014 yılında 500.000 TL harcanmıştır.
 2015 yılında uygulanmak üzere 2014 yılında  Fındıklı ilçesi , 
Çayeli ilçesi ve İkizdere ilçesi yaylaklarını kapsayan 4.029.000 TL tuta-
rında Mera Islah ve Amenajman Projesi hazırlanmış ve Bakanlığımıza 
sunulmuştur.
 Mera Islah ve Amenajmanı projesi Kapsamında Yaylaklarda su 
içme tesisleri( Su depoları, su iletim kanalları, sıvatlar), yaylak  yolları 
yapılmaktadır.
 2012 – 2014 yılları arasında İkizdere ilçesi Çiçekli Köyü Ballıköy 
köyü ve Meşeköy Köyü, Ilıca (Çağrankaya Yaylaklarında) 8 adet 30 m 3 

su deposu 20.000 m su kanalı ve su iletim hattı, 20 adet sıvat  yapıl-
mıştır. Ayrıca Ballıköy ve Çiçekli Köyü yaylaklarında 3000m yaylak yolu 
da yapılarak  hizmete sokulmuştur.
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GIDA DENETİMLERİNE ARALIKSIZ DEVAM

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) NASIL BESLENİLMELİ?

ALO GIDA HATTI 

 2014 yılı içerisinde Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü kontrol görevlileri 
tarafından gıda üretim, toplu tüketim ve sa-
tış yerleri olmak üzere her türlü gıda işletme-
sinde rutin, şikayete istinaden ve 2014 yılı İl 
Gıda Kontrol Planları kapsamında olmak üze-
re toplam 2010 adet denetim gerçekleştiril-
miş, 693 adet numune alınmış ve toplam 25 
adet idari yaptırım kararı uygulanmıştır. İş-
letmelerdeki eksikliklerin giderilmesi, halkımı-
za daha iyi hizmet verilebilmesi ve güvenilir 
gıda teminini sağlamak için denetimlerimiz 
titizlikle devam etmektedir.

 HAMİLELİK DÖNEMİNDE NE ŞEKİLDE BESLENMELİ? Hami-
lelik döneminde beslenmenin doğru ve bilinçli olması hem anne hem 
bebek sağlığı açısından önemlidir. Doğru beslenme ile uygun miktarda 
kilo almak hem gebelik döneminin ve doğumun daha rahat geçmesini 
sağlayacaktır hem de doğumundan sonra kiloların verilemesinin, vücu-
dun eski haline dönmesinin daha kolay olmasını sağlayacaktır.

 Öncelikle hamilelikte nasıl beslenmeli konusunda halk arasın-
daki söyleniş şekli ile “hamileler iki can taşır bu nedenle iki kat yemelidir” 
kuralının yanlış olduğu bilinmelidir. Hamilelerin bu kadar çok yemesi 
faydadan çok zarar getirir. Bir hamilenin hamile olmayan bir insandan 
yaklaşık olarak günde 300 kilokalori fazla yemesi yeterlidir, bu da çok 
büyük bir fark değildir. Bu şekilde gebelikte ortalama 9-12 kilo alınması 
normaldir. 
 Hamileler nasıl beslenmeli?
 Hamilelikte bol su tüketmek gerekir. Her gün 1-2 bardak süt içilmesi faydalıdır. Aşırı kilo almamak için fazla yağlı yiyeceklerden, hamur iş-
lerinden çok tüketmemek gerekir.  Haftada 1-2 gün balık ve hergün az miktarda ceviz tüketmek omega 3 kaynağı olduğu için bebek açısından da 
faydalıdır. Sebze yemekleri ve meyve tüketimi hem sağlıklıdır hem de hamilelikte en sık görülen kabızlık şikayetini önleyecektir. Ancak aşırı meyve 
tüketiminden kaçınmak gerekir. Meyveler şeker kaynağı oldukları için aşırı kilo almaya sebep olabilirler. Günde bir kaç meyveden fazla tüketilme-
mesi gerekir. Haftada bir kaç kere kırmızı et, tavuk yenilebilir. Vejeteryanların et tüketmemesi problem yaratmaz, baklagiller ve sebzelerden de 
gerekli besin maddelerini alabilirler. Tatlandırıcı, diyet, light içecek ve yiyecekler tüketilmemelidir. Çay, kahve aşırı miktarda tüketilmemelidir. Bun-
ların dışında doktorunuz tarafından folikasit, vitamin ve demir ilaçları takviyeleri önerilmişse bunları da aksatmadan almanız gerekir
Kaynak:www.jinekolojivegebelik.com 

 Tüketicinin gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayette ilgili birime 
kolay bir şekilde ulaşılabilmesi, iletişiminin tek merkezden yönlendiril-
mesi, tüketiciye en kısa zamanda dönüş yapılabilmesi ve sonucun taki-
bi amacıyla kurulmuştur. Bu süreçte tamamen Gıda Güvenilirliğinin sağ-
lanmasına yönelik olarak Bakanlığımızca yapılan çalışmalara 
vatandaşlarımızın da iştirak etmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda; va-
tandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetler bu konularda Bakanlığımız-
ca düzenlenmiş eğitimleri alan operatörler tarafından kaydedilmekte-
dir.
 Marketten aldığınız ekmekten, lokantada yediğiniz yemeğe ka-
dar gıda ile her türlü şikayetinizi Alo 174 Gıda hattına bildirebilirsiniz. 
Alo 174 Gıda Hattına 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz, şikayetleriniz inter-
net ortamında kayıt edilerek size bir kayıt numarası verilecek. Bu baş-
vuru numarası ile alo174.gov.tr sitesinden Başvuru Sorgulama Ekranı 
ile şikayetinizin durumu hakkında bilgi alabileceksiniz.
2014 yılı içerisinde Alo Gıda 174 Şikayetine istinaden Rize İl Müdürlü-
ğü olarak 67 adet denetim gerçekleştirilmiş olup, yapılan denetimler 
sonucunda 4 adet idari yaptırım kararı verilmiştir. 
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YUMURTAYI TANIYALIM

 Yumurta bir mutfaktaki en önemli mal-
zemedir.Yumurta en temel sosların ana maddesi, 
bir çok tatlı ve kekin bağlayıcısı, çorbaları kalınlaş-
tıcı ve tek başına da besleyici bir öğündür. İçinde 
barındırdığı protein, vitaminler ve yağlar sayesin-
de hem besleyici hem de rejim yapanlar için kur-
tarıcıdır. Yumurta, en az bir kere yumurta kırmış 
herkesin bildiği gibi, iki bölümden oluşur: sarısı ve 
beyazı. Aslında yumurta bundan daha çok bö-
lümden oluşur. Kabuk ve hava boşluğu da vardır. 
Peki, yumurtanın sarısı ve beyazı  nelerden olu-
şuyor?
 Yumurta Sarısı: Yumurtanın esas bes-
leyici yeridir. Yumurtanın ağırlığının üçte birini 
,toplam kalorisinin dörtte üçünü oluşturur. Ayrıca 
A,D ve E vitaminlerinin, tiamin ve demir içeriğinin 

önemli bir kısmı da buradadır. Temel besin mad-
deleri açısından yumurta sarısı % 48. 7 su,  % 32. 
6 yağ,  % 16. 6 protein,  % 1 karbonhidrat ve % 1. 
1 oranında mineral içerir.Yumurtaya sarı rengini; 
tavuğun beslendiği darı bitkisindeki Xanthophyl-
ls içeriği verir.
 Peki yumurtanın kabuğu? Tamamen ta-
vuğun genetik geçmişi ile alakalı olup kesinlikle 
besleyici öğelerle bir alakası yoktur. 
 Yumurta Beyazı: Yumurtanın beyazı yu-
murtanın ağırlığının üçte ikisini  oluşturur ve % 
90’ı sudur. Geri kalan %10 un büyük çoğunluğu 
protein olup bir kısım vitaminleri de içerir.
Peki..Yumurtam Taze mi?

 Marketten aldığınız yumurtanın gerçek-
ten taze ve kaliteli olduğunu evde nasıl anlaya-
caksınız? Basit, kırarak! Taze yumurta kırıldığında 
sarısı tam küre şeklinde olup, beyazı hafif  sisli 
yapıda ve jöle kıvamındadır. Yumurtanın  gözle 
görülmeyen delikli yapısından her gün yaklaşık 4 
mg su kaybı olur. Bu durum hem beyazının hem 
sarısının küçülmesine sebep olur. İşte bu bilgiyi 
kullanarak yumurtanın tazeliğini onu kırmadan 
anlayabiliriz. Yumurta su kaybettikçe içindeki 
hava boşluğu büyüyecektir ve gitgide sudan 
daha hafif hale gelecektir. Taze bir yumurtanın 
içindeki hava miktarı az olduğu için suyun dibine 
çökerken, bayatlamış bir yumurta suyun yüze-
yinde (içindeki büyüyen hava boşluğu sayesinde) 
kalacaktır.

  
 

Peki, acaba hem sarısı sulu hem beyazı katı ama 
lastik gibi olmayan  bir yumurta nasıl pişirebiliriz? 
İşte 2 temel pişirme yöntemi:
 1. Haşlama : En temel yumurta pişirme 
tekniği ama başında durmazsanız kaskatı ve hat-
ta yeşillenmiş bir yumurta sarısı olan yumurta ile 
karşılaşabilirsiniz. Öncelikle yumurta kabuğunun 
çatlamaması için yumurtanın oda sıcaklığında ol-
ması lazım. Dolaptan çıkarılan yumurtanın kabu-
ğu sıcak suda  aniden çatlayacaktır. Haşlama su-
yunun derecesi 80-85 derece civarında olmalı. 
Bu şekilde yumurtanın beyazı (kabuktan dolayı 
ısı transferi etkileneceğinden) 60-65 dereceler-
de olacak ve katılaşacaktır. Süre arttıkça beyazın 

katılaşma oranı da artacak ve en sonunda sarısı-
na kadar katılaşacaktır. Eğer beyazınızı sulu isti-
yorsanız 2-3 dakika, biraz daha katı arzu ediyor-
sanız 4-5 dakika yeterlidir.5 dakikadan sonra 
beyaz tamamen katılaşacak ve sarısı da yarı katı 
hale gelecektir.
 2. Kızartma: Tereyağ veya benzeri bir 
yağda kızartma yumurtaya harika bir lezzet ka-
tar.Pazar sabahının vazgeçilmezi tereyağda yu-
murtanın sarısının katılaşmaması ama beyazının 
katılaşması için  öncelikle dikkat edilmesi gereki-
len şey tava sıcaklığı. Tavanın yüzey sıcaklığı 
120 derece civarında olmalı. Peki bunu nasıl anla-
rız? Tereyağımızın daha kahveringileşmediği ama 
cızırdamayı henüz kestiği an yumurtanızı kırabi-
lirsiniz. Daha yüksek sıcaklıklarda yumurtanızın 

beyazı çok çabuk katılaşacak ve çıtırlaşacaktır, 
ama bu sıcaklıkta tutarsanız o protein katılaşma-
sını adım adım takip edebilirsiniz. Peki en can sıkı-
cı problemi nasıl çözeceksiniz? Yumurtanın sulu 
ve etrafındaki beyazın katı kalmasını? Yumurta-
nın etrafındaki beyaz albumin olup en geç katıla-
şan proteindir. Bu durumda iki yöntem kullanabi-
lirsiniz:

Referanslar:
1. Kitchen Mysteries. This, Herve
2. On food and Cooking. Mcgee, Harold
3. What Einstein told His Cook 2. Wolke, Robert
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 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği çapraz su ürünleri deneti-
mi İl Müdürlüğümüz personelininde katılımıyla Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde gerçekleştirildi.
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, su ürünleri stoklarını korumak ve sürdürülebilir avcılığı sağlamak amacı ile İl Müdürlüklerince yapılan rutin 
denetimlerin yanı sıra farklı İl Müdürlüklerinden denetçi personelin katılımı ile oluşturulan ekiplerle eş zamanlı ve çapraz toplu denetimler gerçekleştirmiş-
tir.
 Bu bağlamda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde  Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin İllerinde yasadışı su ürünleri 
avcılığına yönelik eş zamanlı denetimler yapılmıştır. Denetimler balıkçı barınakları, balıkçı gemileri, yol güzergâhları, balık halleri, işleme tesisleri, soğuk hava 
depoları ve perakende satış yerlerinde 63 işletmede yapılmıştır.  Denetimlerde boy ve zaman yasakları yanı sıra,   seyir defteri, gemi - şahıs ruhsatları, 
nakil ve izin belgeleri ile av araçlarının uygunluğu da kontrol edilmiştir. Denetimler sonucunda 7 işletmeye idari para cezası, 23kg ürün ve 1 balıkçı ağına 
el konulmuştur. Denetimler sırasında komisyoncular,  balıkçılar ve balıkçı esnafı mevzuat ve denetimler konusunda bilgilendirilmiştir. Denetimlere Sahil 
Güvenlik, Jandarma ve Emniyet Güçleri de destek vermiştir.
 

 Rize Valiliği ile Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce av 
sezonunun açılışı dolayısıyla Motor-
cu Balıkçı Barınağı’nda tören düzen-
lendi.
 Törende Konuşma yapan 
Rize Valisi Ersin Yazıcı, Karadeniz’in 
balıkçılıkta büyük bir paya sahip 

olduğunu söyledi. Vali Yazıcı, ilk kez 
böyle bir sezon açılışına katıldığını 
belirterek, “Karadeniz Türkiye’de 
balıkçılığın yüzde 63’ünü sağlamak-
tadır. Rize’nin de Karadeniz coğraf-
yasında balıkçılıkta önemli bir yeri 
olduğunu biliyoruz. Giderek azal-
makla birlikte balıkçılıkla ekmek yi-

yen aile sayısı yine de küçümsen-
meyecek kadar çok” ifadelerini 
kullandı. Artık gıda ürünleri ve hay-
vansal gıdalarda çok ciddi tartışma-
ların olduğunu anlatan Yazıcı, “Bü-
tün gıda ürünleriyle ilgili çeşitli 
tereddütlerin olduğunu düşünürsek 
sadece temiz ve tereddütsüz olan 

bir tek su ürünleri kaldı. Balıkçılık bu 
manada çok önemli. Çok temiz bir 
denizimiz var. Burada elde edilen 
balıklar GDO veya başka tereddüt-
lere mahal kalmadan rahatlıkla tü-
ketilebilen gıda maddesi olarak ka-
bul edilmektedir.

 Balıkçılarımız sabırsızlıkla 
aylardır bugünü bekliyorlardı” diye 
konuştu. 
 Rize Belediye Başkanı Re-
şat Kasap ve balıkçıların katıldığı tö-
rende Rize Belediyesi Halk Oyunları 
ekibi, folklor gösterisi sundu. 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Şafak Bulut ise Rize’de su 
ürünleri potansiyeli olarak 37 balıkçı 
barınağı bulunduğunu belirterek, 
şunları söyledi:
  “Ticari anlamda 5 bin kişi balıkçılık-
tan geçimini sağlıyor. 25 tanesi 12 

metreden büyük olmak kaydıyla 
toplamda bin 79 adet balıkçı gemi-
miz mevcut. Ortalama olarak yılda 
50-60 bin tonluk bir avcılıktan ve 2 
bin 500 tonu da yetiştiricilikten ol-
mak üzere bir potansiyelimiz var. 
Ümidimiz yeni sezon üretici ve tü-

keticiler açısından hayırlı ve bere-
ketli  geçer.”
 Konuşmaların ardından ba-
lıkçılar havai fişek gösterisi eşliğin-
de, “Vira Bismillah” diyerek tekneler-
le denize açıldı.

SU ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ

RİZE’DE BALIK AVI SEZONU TÖRENLE AÇILDI
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SUCUL ORTAMDA AMONYAK DÖNGÜSÜ VE 
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÖNEMİ 

 Balıklar, yemle aldıkları proteinleri sindirmeleri neticesinde açığa çıkan 
amonyağı solungaçlarıyla ve dışkılarıyla bulundukları ortama atmaktadırlar. Atı-
lan bu amonyağın miktarı kültür sistemine veya havuza verilen yemin miktarı-
na göre değişmektedir, yani yemleme oranı arttıkça amonyak oranı da artmak-
tadır. Ayrıca yenmemiş yemler, ölü algler ve akuatik bitkilerin bakteriyal 
dekompozisyonu sonucu da havuzlara amonyak girişi olduğu kaydedilmekte-
dir. 
 Amonyak, amonyak döngüsünün ilk ürünüdür (Resim 1). Sucul ortam-
da iyonize olmamış amonyak (NH3) ve İyonize olmuş Amonyum İyonu (NH4+) 
olmak üzere iki form halinde bulunur. Bu iki form birlikte toplam amonyağı oluş-
turur. Toplam amonyağın etkisi ise azot üzerinden yorumlandığından, ölçülen 
değer toplam amonyak içindeki azot miktarıdır ve  Toplam Amonyak Azotu 
(TAN) olarak adlandırılmakta olup, miktarı mg/L veya ppm birimleriyle ifade edi-
lir. İyonize olmamış amonyak en toksik formudur. Sucul ortamda hangi tip 
amonyağın  bulunduğu sıcaklık ve pH’ a bağlıdır.  
 Alkali sularda (pH>7) hidroksil (OH-) iyonları, sıcaklığa bağlı olarak, 
daha az toksik olan amonyumdan hidrojen iyonu alarak, toksik olan iyonize ol-

mamış amonyak moleküllerini oluşturur. Asidik sularda (pH<7) ise serbest hid-
rojen iyonları iyonize olmamış amonyak (NH3) ile bağ yaparak amonyumu 
(NH4) meydana getirir. İyonize olmamış amonyak ve iyonize amonyum çözel-
tide denge halindedir ve birinin derişimi artarken diğerininki azalmaktadır. Bu 
değişim öncelikle pH’ın etkisi altında kalmakta ve pH değerinin bir birim artması 
(örneğin pH’ın 7’den 8’e çıkması) bile, çok toksik olan iyonize olmamış amonyak 

Resim 1. Amonyak döngüsünün şematik ifadesi.

(NH3) miktarının yaklaşık on kat kadar artmasına neden olmaktadır. Suyun sı-
caklığı ve pH’sı arttıkça toksik formdaki iyonize olmamış amonyak 10 kat art-
maktadır.
 Sucul ortamdaki yüksek NH3 seviyesinin, balıklarda üreme kapasitesi 
kaybına, solunum fonksiyonu bozukluklarına, çeşitli dokularda histopatolojik 
değişikliklere neden olduğu ve büyümeyi etkilediği bildirilmektedir. 
 Balıkları birkaç günde öldürebilen tehlikeli kısa dönem toksik iyonlaş-
mamış amonyak seviyeleri 0,6 ppm’den başlamaktadır. İyonlaşmamış amonya-
ğın 0,06 ppm’lik seviyesine dahi kronik olarak maruz kalma: solungaçlarda ve 
böbreklerde hasara, büyümede gerilemeye, beyinin işlevlerini yürütememesi-
ne ve balığın oksijen taşıma kapasitesinde düşüşe sebep olabilmektedir. 0,02 
ppm dahi alabalıklar için toksik olmaktadır. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeli-
ğine İlişkin Uygulama Esasları Genelgesinde Alabalık yetiştiriciliği için iyonize 
olmamış amonyağın maksimum değerleri yetiştiricilik için 0,1 ppm, kuluçkaha-
neler için 0,02 ppm olarak belirlenmiştir.
 Balıklarda sık solunum ve ani renk solması amonyak zehirlenmesinin 
işareti olabilmektedir. Yüksek pH değerli tanklarda amonyum ya çok iyi bir biyo-
lojik filtrasyon ile ya da kimyasal olarak yok edilmelidir. Organik kirliliğin sudan 
uzaklaştırılabilmesi için, sık sık temizlenebilen mekanik bir filtre, dip temizliği ve 
düzenli su değişimi gereklidir. Ayrıca bitkilerin amonyumu besin olarak tüket-
mesi sonucu amonyak oluşumu engellenmiş olur. Özellikle hızlı çoğalabilen 

Lemna minör (Resim 2) gibi yüzey bitkileri başarılı bir amonyum tüketicisidir.
Sularda amonyak balıklarda en çok problem oluşturan unsurdur. Özellikle su 
değişiminin az olduğu akvaryum ve taşıma tankları gibi statik ortamlarda balık 
ve yem varsa amonyaktan oluşacak hastalık ve ölümlere dikkat edilmeli ve 
gerekli tedbirler muhakkak alınmalıdır.
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ARDEŞEN İLÇEMİZDE MANTAR ÜRETİCİLERİ 
BİRLİĞİ KURULDU.

 Nitrit (NO2), amonyak döngüsünün ikinci ürünüdür (Resim 1). Bakteri-
ler tarafından amonyağın oksidasyonuyla üretilen nitrit yüksek derecede tok-
sik bir maddedir. Nitrit, bakterilerin biyolojik filtrasyonuyla toksik olmayan Nitrat 
formuna (NO3) dönüştürülür (Resim 1). Sucul ortamdaki Nitrit,  toplam nitrit 
veya nitrit-azotu olarak ölçülür.
 Su, yüksek miktarda nitrit konsantrasyonları içerdiğinde Kahverengi 
Kan Hastalığı (Brown Blood Disease) meydana çıkar. Bu hastalıkta nitrit, solun-
gaçlar vasıtasıyla kan dolaşım sistemine geçer ve kanı çikolata rengi kahveren-
giye dönüştürür. Kandaki oksijeni hücrelere taşıyan hemoglobin nitritle birleşe-
rek methemoglobini oluşturur, bu madde ise oksijen taşıma işlemini yapamaz 
ve oksijeni dokulara taşıyamaz. Neticede kahverenkli kan yeterli miktarda oksi-
jeni taşıyamaz ve buna maruz kalan balıklar suda yeterli oksijen olmasına rağ-
men, boğularak ölürler. Bu hastalığa yakalanmış balıklarda, suda oldukça yük-
sek miktarda oksijen olsa bile solunum hızla artar. Nitrit problemleri daha çok 
kapalı, entansif kültür sistemlerinde yetersiz, etkisiz veya işlevsiz filtrasyon 
sistemlerinden dolayı genelde ilkbahar ve sonbahar aylarında, sıcaklığın çokça 
değiştiği zaman ortaya çıkar. Kahverengi kan hastalığını tedavi etmek için en 
etkili yöntem; yemleme oranını azaltmak suretiyle sistemde mevcut olan azot 

miktarının azaltılmasıdır. Az yemleme ile ekonomik kayıplar göz önüne alınamı-
yor ise Sodyum klorit (adi tuz veya NaCl) tedavi için etkili bir yöntemdir. Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğine İlişkin Uygulama Esasları Genelgesinde 
Alabalık yetiştiriciliği için nitritin 0,2 ppm’den küçük olması öngörülmüştür.
 Nitrat, amonyak döngüsündeki son üründür (Resim 1). Nitrat fazla 
toksik olmadığından Tatlı su balıkları için genel olarak toksik olarak görülme-
mektedir. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğine İlişkin Uygulama Esasları Ge-
nelgesinde, Alabalık yetiştiriciliği için nitratın 40 ppm’den küçük olması öngörül-
müştür.
 Bazı test kitleri sudaki toplam nitrit ve toplam nitratı ölçerken, bazıları 
nirtit veya nitrat içindeki azotu (Nitrojen) (N-) ölçmektedir. İki ölçüm kitinin de 
ölçüm sonuçları aşağıdaki metodla birbirine çevrilebilmektedir.
Nitrit:
1mg/L nitrit-Azotu (NO2-N) = 3.3 mg/L  nitrit (NO2)
Azotun atom ağırlığı (NO2 içindeki azot)=14.01
Nitritin atom ağırlığı (iki Oksijen atomu ve bir Azot atomu, yani NO2)= 46.01
        
*46.01/14.01 =3.3

Nitrat:
1 mg/L Nitrat-Azotu (NO2-N) = 4.4 mg/L* nitrat (NO3)
Azotun atom ağırlığı (NO3 içindeki azot)=14.01
Nitratın atom ağırlığı (üç Oksijen atomu ve bir Azot atomu, yani NO3)= 62.01
        

*62.01/14.01 = 4.4

 
Kaynaklar
•RuthEllen C. Klinger-Bowen, Clyde S. Tamaru, Bradley K. Fox, Kathleen McGovern-Hopkins, Robert Howerton 2011. Tes-
ting your Aquaponic System Water: A Comparison of Commercial Water Chemistry Methods.
•T. Yanık, M.S. Aras 1995. Balık Havuzlarında amonyak, Nitrit Problemleri ve Çözüm Yolları.
•R. Serezli. Sularda Amonyak ve Sucul Canlılarda Toksik Etkileri, Yunus Araştırma Bülteni 2011(3):5-7.

 Kolay yetişebilirliği yanında tadı ve lezzeti ete en yakın mantar çe-
şitlerinden biri olan kayın mantarı, protein değeri ile bir çok mantar çeşidin-
den çok üstündür. Avrupa’da 1900’lü yılların başında kültür üretimi yapılan, 
Uzakdoğu’ da ölümsüzlük mantarı çeşitlerinden biri olan istiridye (kayın) 
mantarının son zamanlarda Ülkemizde de hızla üretim alanları artmaktadır. 
Avrupa ülkelerinin çok altında olan kayın mantarı üretimi ilimizde yeni baş-
lamış olup, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerimiz başta olmak üzere giderek yay-
gınlaşmaktadır. 
 Üretimi gün geçtikçe artan kayın mantarı üreticilerinin; üretim, pa-
zarlama ve tanıtım ile ilgili sorunlarının çözümünü amaçlayan Ardeşen İlçe-
si Mantar Üreticiler Birliği  kuruluş işlemlerini tamamlayarak faaliyete geç-
miştir. Birlik bünyesinde 100 kişi kayın mantarı üretimi yapmakta olup yıllık 
üretim miktarı 108 tondur. İlimiz çiftçilerine alternatif ürün üretimi ve ge-
çim kaynağı oluşturan mantarın üretici sayısı ve üretim miktarı her geçen 
gün artmaktadır. Birliğin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Kayın mantarı üretimi ile ilgili eğitim toplantısı

Misel ekilmiş kayın kütükleri

 Müdürlüğümüzce üreticilerimize her türlü desteğin verileceğin be-
lirtirken Mantar Üreticileri Birliği yönetim kuruluna başarılar, üyelerine bol 
kazançlar dileriz. 
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KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ 
DESTEKLENMESİ PROGRAMI(KKYDP) 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

 Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütül-
mekte olan KKYDP Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı 
kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine 
yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, mevcut faal olan veya olmayan te-
sislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, kıs-
men yapılmış yatırımların tamamlanması, su ürünleri işlenmesi, paketlen-
mesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, hayvansal ürün işlenmesi, 
paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,   çelik silo yapımına yö-
nelik yeni yatırımlar,  soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar, 
alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tarımsal üretime 
yönelik modern sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığı-
na yönelik sabit yatırımlar, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit 
yatırımlar, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırım 
projeleri ile ilgili tebliğ 26 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Başvurular, Tebliğin yayım tarihinden itibaren altmış gün içerisinde elektro-

nik ortamda www.tarim.gov.tr internet adresinde yer alan KKYDP başvuru 
butonundan yapılacaktır. 
Program ile aşağıda belirtilen konular ve miktarlardaki projelere hibe deste-
ği sağlanacaktır. Proje, basın ve ilan yolu ile yatırımcılara duyurulmuş, sivil 
toplum kuruluşları olan; dernekler ve odalarda sunumlar yapılarak, yatırım-
cıların proje ile ilgili detaylı bilgilenmeleri sağlanmıştır. 

 Bu bağlamda; İl Müdürümüz Sayın Şafak BULUT, İl Müdür Yardım-
cımız Hasbi KOCA ve proje yürütme biriminin sunumu ile İlimizin Sivil Top-
lum Kuruluşlarında toplantılar gerçekleştirilmiştir. İlgili kuruluşların değerli 
yönetici ve üyelerinin katılımı ile 11 Kasım 2014 tarihinde saat 14.00’da 
Rize Ticaret Borsası’nda başlayan projenin tanıtım toplantıları 12 Kasım 
2014 tarihinde RİSİAD, 14 Kasım 2014 Tarihinde MÜSİAD, 19 Kasım 2014 
tarihinde TÜMSİAD’da yapılan toplantılarla projenin tanıtım ve bilgilendir-
me etapları tamamlanmıştır.

 İl Müdürümüz Sayın Şafak BULUT İlimiz yatırımcılarını bahse konu 
projelerden mümkün olduğunca yararlanmaları için ekip olarak gayret için-
de olduklarını yatırımcılara proje ile ilgili her türlü teknik yardımın yapılacağı-
nı belirterek, projelerin ilimiz yatırımcılarına hayırlı olması dileklerinde bulun-
muştur.
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RİZE’DE TARIM SİGORTALARI BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI

İL MÜDÜRÜMÜZ İL GENEL MECLİSİ ÜYLERİNE 
BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU

 İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde gerçekleşen, bilgilendirme top-
lantısı’na, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Ramazan KADAK, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Genel Müdür Yar-
dımcısı Zeki KARAKURT, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcıları Ali 
Kaçıran ve Hasbi KOCA, Giresun Bölge Müdürü Bülent YAŞAROĞLU, Bölge 
Müdür Yardımcısı Halis YAMAK, İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odası Başkanları, 
Tarımsal Kooperatif ve Birlik Başkanları, Tarım İl Müdürlüğü Personeli, 
Acenteler, Muhtarlar ve Üreticiler katıldı. Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdür Yrd. Hasbi KOCA ‘nın açılış konuşmasıyla başlayan TARSİM bilgilen-
dirme toplantısı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Ramazan KADAK ‘ın bilgilenmesiyle devam etti.
 TARSİM’in kuruluş amacı, gelişimi ve ulaştığı nokta ile ilgili bilgiler 
içeren sinevizyon ile başlayan toplantıda açıklamalarda bulunan Dr. Rama-
zan KADAK, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin işleyişi, branşlar, 
devlet destek tutarları ve sistem çerçevesinde 8 yıllık süreçte elde edilen 
veriler ile kapsamdaki ürünler ve riskler hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve 
dünyada uygulanan tarım sigortası programlarına değindi.
 Toplantıda, hiçbir kar amacı olmayan Devlet Destekli Tarım Sigor-
taları Sistemi çerçevesinde, ülke genelinde, sistem’in başlangıcından bugü-
ne kadar düzenlenen poliçe sayısının 4,4 milyon adedi geçtiği, yaklaşık 72 
milyon dekar alanın ve 3 milyon adedin üzerinde büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanın sigortalandığı, yıl sonuna kadar üreticilere yapılacak hasar öde-
melerinin 1.6 Milyar TL’yi geçeceği belirtildi.

 İl Müdürümüz Sayın Şafak BULUT, İl Genel Meclisi’ ne Müdürlüğü-
müz faaliyetleri, yürütmüş olduğu Projeler ve Bakanlığımızın vermiş olduğu 
Tarımsal Desteklemeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.İl Müdürümüz 
konuşmasında 2013 yılında ilimiz çiftçilerine İl Müdürlüğümüz  tarafından 
9.5 milyon Türk Lirası destek  verildiğini ayrıca Müdürlüğümüz tarafından 
ilimiz çiftçisinin gelir seviyesini artırmak için gerçekleştirilen Kafkas arı te-
min projesi, kovan desteği projesi, maviyemiş , kokulu üzüm, kivi yetiştirici-
liği, örtüaltı yetiştirciliği ve köy tavukçuluğunun yaygınlaştırılması projeleri 
adı altında 1.7 milyonluk hibe desteği yapıldığını.  Kırsal Kalkınma Yatırımla-
rının Desteklenmesi amacıyla 1.4 milyon Türk Lirası hibe verildiğini  ve Mera 
Islah ve Amenajman projeleri ile ilimiz Meralarına 500 bin Türk Lira’lık proje 
uygulandığını söyledi.
 Ayrıca İl Özel İdare bütçesinden 2015 yılında Müdürlüğümüzün 
uygulamayı düşündüğü Projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Top-
lantı İl Müdürümüz Sayın Şafak BULUT’un İl Genel Meclisi üyelerinin İl Mü-
dürlüğümüz faaliyet alanı ile ilgili sorularını cevaplamasından sonra sona 
ermiştir.
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ÇALIŞAN ÇOCUKLAR SORUNU

 Geçmişten günümüze insanın en önemli amacı hayatını herhangi bir şekilde sürdürebilmek olmuştur. Avcı-toplayıcı anlayıştan yerleşik hayata 
geçiş süreci derken günümüze insan bulduğu malları tüketerek bugüne gelmiş ve bu süreçte de birçok değişime tanıklık etmiştir.
Daha önceki dönemlerde yalnızca ürettiğini tüketen insan; tarım toplumuna geçişi ve hayvanları evcilleştirmesi ile birlikte tükettiğinden fazlasın üretmiş 
ve bunu diğer mallarla değiştirmiştir. Gelişen ve değişen insan bir süre sonra yalnızca malların mallarla değiştirilmeyeceğini anlamıştır. Bunun sonucunda 
çeşitli şekillerde değişim araçları ortaya çıkmıştır. Bu değişim araçları başlangıçta değerli taslar ve mineraller olsa da sonraları altın ve gümüş büyük önem 
kazanmıştır. Son olarak paranın ortaya çıkışı beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Şüphesiz ki bunlardan birisi de zengin-fakir ayrımının ortaya çıkma-
sı ile adaletsiz gelir dağılımının ortaya çıkmasıdır. Adaletsiz gelir dağılımı ucuz işgücü arayışına neden olmuştur. Ucuz iş gücü bir yandan işverenin maliye-
tini azaltırken bir yandan da aileye ek gelir sağlayacağı için aileler memnun olmaktaydı. Fakat burada bir sorunsal başlamaktaydı en ucuz iş gücü olarak 
çocuklar görülmekteydi. Yani sorunsalımızın adı Çalışan çocuklar…. 

 Son dönemlerde özellikle 
tarıma dayanan ya da tarımsal yapı-
sı çözülmekte olan toplumlardaki 
“çocuk emeğinin nitelikleri ve bu ül-
kelerde uygulanacak politikalar 
üzerinde daha dikkatli ve kestirme 
olmayan analizlere dönük çalışma-
lar yapılmaktadır. Bu amaçla çocu-
ğun çalışmasının sağlıklı ölçülebil-

mesi değerlendirebilmesi için çeşitli 
toplumlardaki “çocuk ve çocukluk 
”kavramları, “çocuğun değeri”, “ço-
cuk çalışması”, “çocuk emeği” kav-
ramları ve çocuğun hangi tür faali-
yetlerinin “sosyalizasyon”, hangi tür 
faaliyetlerinin “eğitim”, hangi tür 
faaliyetlerinin ise “çalışma” ve hangi 
tür faaliyetlerinin “sömürü” olduğu 

konusunda yeni tanımlamaların ve 
tipolojilerin geliştirilmeye çalışıldığı 
görülmektedir
 Türkiye’nin de imzaladığı 
Birleşmiş Milletler ’in Çocuk Hakları-
na Dair Sözleşmesinin 1.maddesine 
göre, 18 yasına kadar her insan bir 
çocuktur. Medeni hukuktaki rüşt 
yası dikkate alındığında, 18 yasını 

doldurmamış olan herkes “küçük” 
olarak adlandırılmaktadır. ILO’nun 
87.GenelKonferansında kabul edi-
len 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki 
Çocuk isçiliğinin Yasaklanması ve 
Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Acil 
Eylem Sözlesmesi’nde“çocuk” teri-
mi ile 18 yaşın altındaki herkes ifa-
de edilmektedir.

 Çocuk işçiliği problemi bü-
yük oranda ülkelerin içinde bulun-
duğu sosyo-ekonomik durumdan 
doğrudan etkilenmektedir. Yapılan 
araştırmalar bize şunu göstermede-
dir ki gelişmiş ülkelerde çocuk işçiliği 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lere göre daha azdır. Bunun nedeni-
nin de yoksulluk olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Yukarıda da değindiğimiz gibi çocuk 
işçiler işveren tarafından ucuz iş 
gücü olarak görülmekte, çocukları 
kayıt dışı çalıştırabilmekte ve çocuk-
lar haklarını arayamadığından işve-
ren tarafından özellikle tercih edil-
mektedir.  
 Diğer bir neden ise konu ile 
ilgili mevzuat eksiklikleri ya da mev-
zuatın etkin uygulanamamasıdır. 

 Çocukların yaygın olarak is-
tihdam edildikleri küçük işletmeler, 
tarım ve sokakta yürütülen işlerle 
ev hizmetlerinin İş Kanunu’nun kap-
samı dışında olması yanında, kap-
samda olan işyerlerinin denetiminin 
etkin olarak yapılamaması, cezai 
müeyyidelerin yetersizliği, denetim 
yapan kurum ve kişilerin denetim-
lerde çocuk işçiliğini göz ardı etme-

leri veya yaklaşım tarzlarındaki ye-
tersizlikler bu alandaki ciddi 
sorunlardır.
Çocukların yaptıkları işlerin iş gücü 
görülmemesi aile içerisinde özellikle 
tarım sektöründe çocukların yoğun 
olarak kullanılması aileye katkı sağ-
lama düşüncesi ile iş hayatına so-
kulması önemli bir durumdur.

ÇOCUK ÇALISAN KAVRAMI

ÇOÇUK İŞÇİLİĞİ NEDENLERİ
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 Çocuk denilecek yaşta iş 
hayatına katılan çocukların hem be-
densel hem de ruhsal bazı sıkıntılar-
la karşılaşmaları söz konusudur. 
Bedenine verilen zarar yani çocu-
ğun iş gücünün sömürülmesinin ya-
nında ruhsal olarak yaşıtlarının ge-
zip eğlendiği dönemde çalışıyor 
olması gelecekte çocuğun sosyal 
hayata uyum sağlamada sorun ya-
şayan kendine güveni olmayan tip-
ler olarak ortaya çıkmasına neden 
olacaktır.
 Her ne sebeple olursa ol-
sun çalışma yaşamı çocuk üzerinde 
fiziksel, ruhsal, toplumsal ve ahlaki 
açıdan olumsuz etkiler bırakır. Bun-
ların en gözle görülebileni fiziksel 

etkilerdir. Ağır fiziksel güçle yapılan 
bedensel çalışmalar çocuğun biyo-
lojik gelişimini gerileterek bedenin-
de kalıcı hasarlar yaratabilir. Çocuk-
ların olumsuz koşullar altında 
çalışması, onların psikolojik gelişme-
lerine de zarar verir. Öz saygı yetiş-
kinler için olduğu kadar çocuklar için 
de büyük önem taşır.
 Birçok çocuk çalışmak zo-
runda olduğundan ya da çalışmaya 
zorlandığından küçük yaşta okulu-
nu bırakmakta eğitimine devam 
edememektedir. Bu durum ilerleyen 
zamanlarda da çocuğun yaşamını 
olumsuz etkilemekte belli bir çevre 
içine sıkışan çocuğun ilerleyip ken-
dini kanıtlama şansını da elinden 

almaktadır.
 Çalışan çocuklar için önem-
li bir sorunsal da çocukların dene-
timlerinin yani güvenliklerinin yete-
rince sağlanmamasıdır. Çalışan 
çocuk aynı zamanda çevreden ge-
lebilecek her türlü zarara maruz ka-
labilmektedir. Özellikle son zaman-
larda duyduğumuz cinsel istismar, 
çocuğun sömürülmesi, uyuşturucu 
alışkanlıkları gibi birçok sosyal so-
runla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Diğer yandan, hızlı nüfus artışı, köy-
den kente yoğun göç, ekonomik 
yetersizlik gibi nedenlerle aile kent-
te barınabilmek için zorunlu eğitimi-
ni tamamlayan her çocuğu para 
kazanmaya zorlamıştır. Yapılan 

araştırmalarda kentlerde çok ço-
cuklu aile reislerinin çalışma eğilim-
lerinin düştüğü tespit edilmiştir. 
Aile reisi, çalışan çocuklarının gelir-
lerini toplayan ve bunlarla ailenin 
geçimini sağlayan bir organizatör 
durumuna gelmektedir
 Konuyu ülke ekonomisi 
açısından ele alacak olursak, çocuk 
işçiliği yoksul ailelerin hayatta kal-
ma stratejisinin bir parçasıdır. Bu da 
ücretlerin aşağı düşmesini sağla-
yan işçi havuzunu genişletir. Kitle-
sel çocuk işgücü ayrıca işverenleri 
yeni teknolojiye yatırım yapmaktan 
caydırır.

 Çocuk işçiliği dünyanın pek 
çok bölgesinde ortak bir pratik ola-
rak görülmektedir. Çocuk işçiliğinin 
azaltılmasına yönelik artan çabala-
ra rağmen henüz çocuk işçiliği orta-
dan kaldırılamamıştır ve çocuk işçi-
lerin çok geniş bir kesimi hala tarım 
sektöründedir. Yoksulluk ve eğitim 
politikaları çocuk emeğinin acımasız 
döngüsünü besleyen unsurlardır. 
Dünya genelinde çocuk işçilerin % 
60’ı yani 129 milyonu tarım sektö-

ründedir. Tarım sektörü meslek has-
talıkları ve iş kazaları açısından en 
tehlikeli sektörlerden biridir. Aynı 
zamanda çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerinde çalışan çocukların da % 
60’ı tarım sektöründedir. Bunların 
sayısının 70 milyon civarında oldu-
ğu hesaplanmaktadır. En kötü bi-
çimlerde çalışan çocukların 3’te 2’si 
ücretsiz aile işçileridir.
 Türkiye 2012 verilerine 
göre 2006 yılından bu yana çocuk 

işçiliğinin en kötü biçimlerinin en 
yaygın olduğu ücretsiz aile işçisi ço-
cuk işçilerin, toplam çocuk işçiler içe-
risindeki oranı % 41’den % 46’ya, 
sayısı ise 362 binden 413 bine yük-
selmiştir. Yine aynı kapsamda de-
ğerlendirilen tarım sektöründe çalı-
şan çocukların sayısı da 73 bin kişi 
artış göstererek 326 binden 399 
bine,  toplam çocuk işçilere oran ise 
% 37’den % 45’e ulaşmıştır. Tarım-
da çalışan çocuklar açısından asıl acı 

olanı ise tarımdaki istihdam artışının 
% 66’sının ve ücretsiz aile işçilerin-
deki artışın % 90’ının 6-14 yaş arası 
çocuklar olmasıdır. Toplamda da ço-
cuk işçiliğinin artmasına neden olan 
6-14 yaş çocuk işçilerin sayısındaki 
artıştır.
 Dünya genelinde istihdam 
içindeki çocukların sayısı 264 mil-
yondur. Bu veri 2008 yılından 42 
milyon daha azdır. Çocuk işçiliği 
daha sınırlı bir tanımdır.  2012 yılın-

ÇOCUK İŞÇİLİĞİN SAKINCALARI 

TARIM SEKTÖRÜNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ BOYUTLARI
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 Şüphesiz ki burada tartışıl-
ması gereken şey bu duruma nasıl 
çözüm bulunacağıdır. Öncelikle bu 
sorunsalın çözümünde kurumlar or-
tak çalışmalıdırlar. Tarım sağlık, aile, 
emniyet vb. kurumlar bu durumla 
mücadelede ortak hareket edip an-
laşmaya varmalıdırlar.
 Çocuk işçi çalıştıran kurum-
ların denetiminin yapılması ve mev-
zuat açıklarının giderilmesi için yeni 
düzenlemelerin yapılması gerek-
mektedir.
 Çocuk işçiliği ile ilgili uygu-

lamaya konulan anlaşmalara uyul-
mamaktadır. Anlaşmalar metin üze-
rinde kalmayıp uygulamaya 
geçirilmesi çok önemli bir adım ola-
caktır.
 Okula devam eden çocuk-
ların eğitim hayatına devam etmesi 
sağlanmalı ve her türlü tedbir ge-
rekli kurum ya da kurumlar tarafın-
dan alınmalıdır.
 Çocuk işçiliği ve bunun ço-
cuk üzerindeki olumsuz etkileri aile-
lere anlatılmalı, bilinçlenme sağlan-
malıdır..

Kaynakça
1.Çocuk-İşçiliği-ve-Çocuk-İşçiliği-ileMücadeleStratejileri/SOSYALGÜVENLİKDERGİSİ
2. Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk işgücü/YÖNETİM VE EKONOMİ
3. http://beykon.org/dergi/2011/SPRING/O.Durgun.pdf

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE

da 168 milyon 5-17 yaş arasında çocuk işçi bu-
lunmaktadır. Söz konusu rakam 4 yılda 215 mil-
yondan 168 milyona gerilemiştir. Diğer ülkeler 
kategorisinde yer alan ülkeler haricinde çocuk iş-
çiliği gerilemiştir. Ülkelere göre gelir düzeyi arttık-
ça çocuk işçiliği azalmaktadır.

 Tarım ülkesi olan ülkemizde de çocuk iş-
çiliğinin yüksek düzeyde olduğunu görmekteyiz. 
Ülkemizde özellikle güneydoğu Anadolu olmak 
üzere birçok bölgesinde mevsimlik gezici çocuk 
tarım işçileri oldukça fazladır. Tarım sektöründe 
aileye ek gelir olur düşüncesi ile çocuklar eğitim 

hayatının ortasında aileleriyle beraber tarlalarda 
çalışmakta ya da başka illere işçi olarak gitmek-
tedirler. Çocukların dünyada kahve, meyve, şeker 
pancarı, şeker kamışı, pirinç, çay, tütün, çobanlık, 
hayvancılık, pamuk gibi işlerde yoğun olarak çalış-
tırıldığını anımsatan Tarım özellikle çocuklar açı-
sından en tehlikeli çalışma alanlarındandır. Özel-
likle kız çocuklarının yükü ağırdır. Çalışan kızlar 
çoğu kez tarımsal iş gücünün görünmez bir par-
çasıdır ve özellikle dezavantajlı komunda yer alır. 
Çünkü tarımsal işlerin yanı sıra ev işleriyle de uğ-
raşırlar.
  Çocuk işçiler burada aileye ek gelir sağ-

lamanın dışında kendilerine bir kazançları olma-
makta hatta psikolojik yönden yaşıtlarının oyun 
oynadığı dönemlerde çalışmak zorunda oldukları 
için sorun sıkıntı yaşamakta eğitim hayatları ya-
rım kalmakta hatta ölümlere bile varan kazalara 
maruz kalmaktadırlar. Tarım işçiliğinin, çocukları 
en çok etkileyen sektörlerin başındadır. Çocukla-
rın çalışması açısından tarım kayıt dışı bir iş alanı 
ve sektör olup, çocukların iş güvenliği yoktur, ya-
ralanmaları veya hastalanmaları halinde ödeme 
alamazlar ve işverenlerin olumsuz davranışların-
da ve çalıştırılma koşullarında koruma talep ede-
mezler dedi.
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RİZE EĞİTİME NİTELİK KAZANDIRMA  
(RENK) PROJESİ

 İlimizdeki  eğitime nitelik kazandırmak için Valiliğimizce düzenle-
nen Renk Projesi adlı etkinliğe destek vermek amacıyla Vali Yardımcısı 
Mehmet ÖZER, İl Müdürümüz Şafak BULUT,  İl Müdür Yardımcılarımız, Şube 
Müdürlerimiz ve Teknik Personelimizle Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle kitap okuma etkinliğine destek verdik. 

 Vali Yardımcısı Mehmet ÖZER öğrencilere  “Kültürlü insanların en 
büyük dostu, yardımcısı ve eğlencesi kitaptır. Kitap, zihnimizin ve gönlümü-
zün ihtiyaçlarını en kestirme yoldan karşılayan kıymetli bir hazinedir. Dima-
ğımızı çalıştıran, hayal gücü sınırlarını genişleten sihirli bir etkisi vardır. “ dedi.

KAYMAK AĞACI (FEİJOA SELLOWİANA )

 Güney Amerika, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve kuzey Arjantin 
anavatanıdır. Son yıllarda Yalova-Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştır-
ma Enstitüsü’nde yürütülen çalışmalarla kividen sonra ‘Feijoa’ türünün de 
yetişme koşulları belirlenerek üreticiye sunulmuştur. 
Toprak açısından fazla seçici değildir. Kışın -16 dereceye kadar dayanabil-
mektedir. Tohumdan ve çelikten üretilebilmektedir. Tohumdan üretimde 
çimlenmeden sonraki 3 yılın sonunda meyve vermeye başlar. Meyveleri, 
çiçeklenme döneminden 4-5 ay sonra olgunlaşır ve hasat edilebilir. Olgun-
laşan meyveler yere dökülür. Bu dönemde veya hemen öncesinde meyve-
ler toplanır, yere dökülen meyveler hemen yenmez yaklaşık 2- veya 3 haf-
ta kadar bekletildikten sonra yenilebilir hale gelebilmektedir. Olgunlaşan 
meyveler hafif yumuşar ve meyve eti krem rengine döner. Meyvenin iç 
kısmında çekirdek evi açık kahverengini alır ve jelatinimsi görünür. Meyve-
nin tamamı, kabuk dahil yenebilir. Bir meyvede 25 -30 adet tohum bulunur. 
İyot bakımından zengindir. Bu yüzden guatr hastalığına iyi geldiği bilinmek-
tedir. 
 Kaymak ağacı bitkisi 50-60 yıl yaşayıp meyve verirler. Yalnızca 
meyvesi için üretilen bir bitki değildir. Peyzaj bakımından da görsel zengin-
liği vardır. Canlı yeşil yaprakları ve iri kırmızı-beyaz çiçekleri ile çok çekici gö-
rünür. Feijoa bazı ülkelerde dondurma, marmelat, reçel ve meyve suyu ya-
pımında da kullanılır. 
 Toprak yapısı ve iklim şartları kaymak ağacı üretimi için elverişli 
olan bölgemizde  tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin ve gelirinin artmasına 
katkı sağlayacaktır. 
Kaynakça : Tarım kulübü dergisi Şubat 2011, 

http://www.agaclar.net/forum/egzotik-meyveler/2788.htm
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RİZE’DE ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 İklim faktörlerinin etkisini 
azaltılarak, gerekli özel çevre koşul-
larının oluşturulması ile alçak ve 
yüksek sistemler içinde yapılan seb-
ze, meyve ve süs bitkileri yetiştirici-
liğine genel anlamda “ÖRTÜALTI 
YETİŞTİRİCİLİĞİ” denilmektedir. Bu 
sistemler içinde cam ya da plastikle 
örtülü  yüksek yapılar “SERA” olarak 
adlandırılmaktadır.
 Örtü altı yetiştiriciliğinde 
açık tarla ziraatına nazaran 5-6 kat 
daha fazla ürün alınır ve bunun kar-
şılığında 8-10 kat daha fazla gelir 
elde edilir. Ülkemizde örtü altı tarı-
mında yaygın olan en önemli sebze 

türleri sırasıyla; domates, hıyar, bi-
ber ve patlıcandır. Son yıllarda bu 
türlere kabak, kavun, fasulye, çilek, 
marul gibi türler de eklenmiştir.
İlimizde de örtü altı yetiştiriciliği ya-
pılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 
İlimizin ürün desenini zenginleştire-
rek, her dönemde çiftçilerimize gelir 
getirmesi düşünülen projelerden bi-
risi olan örtü altı yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması projesi çerçeve-
sinde değişik bölgelerde örnek teş-
kil edecek şekilde seralarımız kurul-
maktadır. 
 Kurulan seralarda sebze,  
meyve fidanı, çeşitli süs bitkileri (dış 

mekan, kesme çiçekçilik…) yetiştiri-
ciliği yapılarak; kontrollü bakım iş-
lemleri ile verim artışının sağlanması 
ve dolayısıyla ekonomiye katkının 
artırılması hedeflenmiştir.
 Seralar, ilgili çiftçilerimiz 
belirlendikten sonra yer seçiminde 
gerekli kriterleri taşıyan alanlarda 
kurulmaktadır. Seracılarımıza ilk 
etapta örtü altı  yetiştiriciliği,  sera-
larda görülen hastalık ve zararlılar 
ile ilgili  eğitimler verilerek örtü altı 
yetiştiriciliği konusunda bilgi sahibi 
olmaları sağlanmaktadır. Daha son-
ra kurulumu gerçekleşen seraları-
mızda Müdürlüğümüz teknik ele-

manlarınca uygulamalı eğitimler 
verilmektedir. Kurulan seralarımızda 
rutin kontroller yapılarak çiftçileri-
mize sahada da teknik destek veril-
mektedir. 
 Özellikle fidan yetiştiricile-
rimiz ve süs bitkisi yetiştiren seracı-
larımız kazanç sağlayarak ilimiz eko-
nomisine katkıda bulunmaktadırlar. 
Seralarda yetiştiricilik yapan çiftçi-
lerimiz karşılaştıkları hastalık, zararlı 
ve diğer fizyolojik nedenlerden olu-
şan sorunlarını Müdürlüğümüz tek-
nik elemanları ile paylaşmakta, ge-
rekli müdahaleler konulan teşhislere 
göre yapılmaktadır.
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NAKLEDİLEN HAYVANLARIN NAKİLLERİ 
ESNASINDA REFAHLARI VE KORUNMALARI…

KURBAN PAZARLARI DENETİM ALTINDA

KÖYLERİMİZDE YUMURTA TAVUKÇULUĞUNUN 
YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ

ŞAP AŞILAMA KAMPANYASI  VE 
GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak  yürürlüğe giren “Hayvanların Nakilleri  Sırasında Refahı ve Ko-
runması Yönetmeliği”  hükümleri gereği nakli yapılacak olan  hayvanla-
rın taşıyıcılarının, sürücülerinin ve bakıcıların nakliyeci , sürücü ve bakıcı 
belgelerine sahip olmaksızın  hayvan nakilleri yapılmasına müsaade 
edilmeyecektir.   Hayvan Taşımacılığı yapacak olanların   yönetmelikte 
belirtilen evraklar ile birlikte İl Müdürlüklerine müracaat etmelerinin ar-
dından ilgili teknik personelce  verilecek eğitime katılmaları ve   yapıla-
cak olan sınavdan başarılı olarak ilgili belgeleri almaları gerekmektedir. 
Bu bağlamda müdürlüğümüze müracaat etmiş olan kişilere de  müdür-
lüğümüzün ilgili personellerince eğitimler verilmiş ve ardından  uygula-
nan sınavdan başarılı olan kişilere talep ettikleri belge düzenlenerek 
teslim edilmiştir. 

  Bayram süresince denetimlerin aksamadan yürümesi için 8 ve-
teriner hekim ile 2 veteriner sağlık teknisyeninin titizlikle görev yaptığı 
hayvan pazarında ilgili personellerce dezenfeksiyon uygulamaları gün-
lük olarak yerine getirilerek salgın hastalık oluşumuna karşı tedbirler 
alındı.
 Rize İl ve İlçelerinde toplan 9 bin 399 hayvanın kurban edildiği 
rapor edildiği Kurban Bayramı süresince, salgın hastalıklar hakkında bil-
gilendirmeler yapan Veteriner Hekimler, pazarda yaptıkları kontrol ve 
denetimler ile dönemin hastalık olmaksızın kapatılmasını sağladılar.

 İlimizde sürdürülmekte olan köyde ikamet eden  dar gelirli çiftçi 
ailelerinin desteklenmesi ile  köy yumurtasının üretiminin yaygınlaştırıl-
ması amaçlı “Köy Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi” nin dene-
tim ve kontrolleri  Müdürlüğümüz Veteriner Hekimlerince yapılmakta-
dır. Deneme amaçlı olarak başlattığımız projenin 2. Etabından da  
beklenen olumlu  çıktıların alınması nedeni ile  projenin 3. Etabına baş-
lanacaktır.  3. Etapda  köyde ikametini sürdürmekte olan 100 çiftçi ai-
lesine toplamda  100 kümes ve 2500 adet tavuk hibesi yapılması plan-
lanmaktadır. 

 Şap aşılama kampanyası  ve güncelleme çalışmaları devam edi-
yor Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Kademeli Bölgesel, 
Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığı Kontrol ve Eradikasyon Ey-
lem Planı” kapsamında ülkemiz genelinde yürütülmekte olan Sonbahar 
şap aşılama kampanyası 1 Eylül 2014  tarihinde başlamış olup 21 Ka-
sım 2014  tarihine kadar devam edecektir.Bu kapsam da Rize Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü  Veteriner Sağlık ekiplerince koruyucu 
şap aşılaması tüm hızıyla devam etmektedir.Aynı zamanda TÜRKVET 
te (Hayvan Kayıt Sistemi ) güncellenme çalışmaları kapsamında yetişti-
ricilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2014 tarihine ka-
dar işletmelerindeki hayvanların güncelleme çalışması devam edecek-
tir. 
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 Malzemesi her ilde değişen,bereketin tatlısı aşure, beyin, kalp ve damar ile karaciğer başta olmak üzere insan sağlığı açısından oldukça faydalı 
besinleri bir arada bulunduruyor.
Süslenmesinde kullanılan ürünlerle birlikte aşure, protein, karbonhidrat, önemli yağ asitleri, demir, çinko, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ile B, C ve A vita-
minlerince zengin, eşi olmayan bir gıda ürünü olarak biliniyor.
Özellikle büyüme gelişme çağındaki çocuklar için ve sütlerinin miktarı ile kalitesini artırmak isteyen emziren anneler için çok önemli bir besin kaynağı olan 
aşure, tamamen bitkisel besinlerden yapılarak fındık,fıstık,ceviz,badem gibi yağlı tohumlar sayesinde aşurenin kalp-damar sağlığı için koruyucu olan bir 
besin olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek protein içeriğinden dolayı özellikle vejetaryen olanlar için iyi biri protein kaynağıdır.
Tahıl ve kuru baklagiller birlikte kullanıldığı için protein, kuru meyveler vazgeçilmezi olduğu için de vitamin deposudur. Vitamin, protein ve mineral içerigi 
çok dengelidir.İçinde sadece bitkisel yağlar olduğundan kolesterol oranı sıfırdır denilebilir.Enerji deposudur. 

*Buğday; zihin yorgunluğuna iyi geliyor. Sinir bozukluklarına fayda sağlıyor.

*Fasulye; vücudun ihtiyaç duyduğu amino asitleri sağlıyor. Bakteriyolojik çökme açısından ideal bir besindir.

*Fındık ve ceviz, Q-3,demir,kalsiyum,E vitamini,ve B grubu vitaminleri içeriyor. Bu sebeple kalp hastalıklarına karşı oldukça fayda sağlıyor.

* Nohut, bol miktarda, magnezyum ,demir, A,B,C, vitaminleri, nişasta ve şeker içeriyor.

* Aşure likopen açısından son derece zengin bir besin. Bu da prostat ve meme kanseri gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

* Aşure bol miktarda posa içerir. Kurubaklagil, incir, kurukayısı gibi barsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir.

* Aşurenin B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol miktarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum içerir.

* Aşure yapılırken şeker yerine bal veya pekmez konularak yapılırsa kalorisi azaltılmış olur.

* Nişasta, cilt hastalıklarındaki kaşıntıyı keser. Vücutta oluşan iltihapları gidermede etkilidir

 * Hindistan cevizi, böbrek taşı düşürmede etkilidir. İdrar söktürücü ve mideyi kuvvetlendirici etkisi vardır.

* Tarçın, kandaki şeker miktarını düşürür. Kalbi kuvvetlendirir.

* Kuru üzüm, antioksidan etkisi sayesinde kansere karşı koruyucudur.

 Bir kase aşurenin enerji ve 
besin öğeleri; Enerji 320 - 350 kcal 
Protein 8 gr Yağ 5 gr Karbonhidrat 
85 gr A vitamini 350 IU Demir 2,3 
mg Kalsiyum 68 mg B1 vitamini 0,3 
mg B2vitamini 0,03 mg Niasinden 

oluşur
Aşurenin içine buğday, nohut, fasul-
ye, kuru üzüm, kayısı, badem ve ce-
viz gibi yaklaşık 10 baklagil, meyve 
ve sert kabuklu yiyecekler katılıyor. 
Bunun dışında bazı bölgelerde haş-

haş, susam, nar, kenevir, kuru elma 
ve portakal gibi malzemeler de ekle-
nebiliyor.Safranlı, ballı, zencefilli  gibi 
daha çok çeşitlendirebileceğiniz 
aşureyi ailenin damak zevkine göre 
malzeme ile yaptıktan sonra,süsle-

mesinde istediğiniz kadar çeşitte 
meyve, yağlı tohum kullanabilirsiniz.
Aşure ayına özel manevi lezzetler 
için miktar arttırılarak dost, akraba 
ve komşularımızla güzel tatlar pay-
laşılabilir.

 Yapılışı: Aşure yapmak 
için bir gün önce akşamdan buğday-
ları, pirinci, nohutu suda bekletelim. 
Buğday ile pirinci bir kapta nohut ile 
fasulyeyi diğer kapta ıslatalım. Por-
takal kabuklarını küçük küçük doğ-
rayalım. Bunları buğday ile pirincin 
içerisine atalım. Üzerine 10 su bar-

dağı su ilave edelim ve buğday eri-
yene kadar haşlayalım.
İyice pişirilmiş nohut ve fasulye su-
ları süzülerek buğdaya ekleyelim. Bir 
süre beraberce kaynatalım. Toz şe-
kerimizi ilave ederek yavaş yavaş 
pişirmeye devam edilir. Üzümler ile 
kayısıları küçük küçük doğrayalım ve 

bunları da ocakta karışıma atalım. 
Ocak üstünden almadan 10 dakika 
kadar önce incirleri de buraya ata-
lım. Hafifçe karıştırdıktan sonra ate-
şi çok kısık hale getirelim. Daha son-
ra ateşten alarak gül suyu ekleyelim. 
30 dakika kadar kapak kapatarak 
dinlendirelim. Henüz sıcakken kase-

lere boşaltalım soğuyunca dövül-
müş ceviz veya fındık içi konularak 
tarçını serpelim. Aşuremiz yenmeye 
hazırdır. Afiyet olsun.

• 3 su bardağı aşurelik buğday

• Yarım su bardağı pirinç,

• Yarım su bardağı nohut ve fasulye,

• Yarım su bardağı üzüm

•  5-6 adet incir ve kayısı

• 2-3 dilim portakal kabuğu

•  6 su bardağı toz şeker

• 1 kahve fincanı gül suyu

• 1 su bardağı ceviz,fındık vb.

•  2 çay kaşığı tarçın 

• 1 çay kaşığı tuz

BOLLUK VE BEREKETİN SİMGESİ  TÜRK MUTFAGİNİN EN BESLEYİCİ TATLISI AŞURE 
BERABERİNDE SAĞLIK GETİRİYOR

AŞURENİN FAYDALARI

AŞURENİN KALORİSİ,AŞURENİN BESİN DEĞERİ

AŞURE TARİFİ - MALZEMELER




