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İlimizde Arıcılığın Geliştirilmesi ve Mevcut Arı Irkımızın Korunması Amacıyla;  2016 yılı içerisinde toplamda 306 bal üreticisine 
3060 adet (7120 kat) kovan dağıtımı planlanmaktadır. Bu dağıtımın ilk etabı olarak 60 birlik üyesi bal üreticimize 600 adet ( 
1200 kat ) kovan dağıtımı Rize Valisi Sayın Ersin YAZICI ‘ nın katılımı ile 02.04.2016 tarihinde İkizdere İlçemizde gerçekleşmiştir. 
Sayfa 2’de

2016 yılı içerisinde toplamda 306 bal üreticisine 3060 adet (7120 kat) kovan dağıtımı 
planlanmaktadır.

Karaya çıkış noktalarında, perakende 
satış yerlerinde,  su ürünlerinin nakilleri 
esnasında yapılan yol ve hal kontrol-
lerinde 8 yere 4401 TL idari para cezası 
uygulanmış Çok sayıda kullanımı yasaklı 
olan av araçlarına el konulmuş ve mah-
keme kararı ile imhaları gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de üretimi en çok yapılan ve dışsatımın 
başlıca mandarin çeşidi Satsuma (Rize Man-
darini)’dır. Satsuma mandarini;1878 yılında 
Japonya’dan ABD’ye götürülmüş ve kültüre 
alınmıştır. 1900 yılının ilk yarısında da Japon-
ya’dan Batum’a ve sonraki birkaç yıl içerisinde 
de Türkiye’ye getirilmiştir.

Yapılan ziyaret esnasında çocuklara 
havuzlardaki yavru ve anaç balıklar 
gösterildi. Ayrıca kuluçka ünitesinde 
bulunan dolaplardaki balık yumurtaları 
gösterildi. Tesis ziyareti sonunda minik eller 
kendi balıklarını kendileri seçerek aldılar. 

Halk arasında dabak hastalığı olarakda bilinen 
şap, bütün çift tırnaklı hayvan türlerinde 
görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Aft Humması, 
ayak-ağız hastalığı (foot-mouth disease) 
isimleri de kullanılmaktadır. Sığır, domuz, koyun 
ve keçiler hastalığa çok çabuk yakalanırlar.
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ARICILARIMIZIN
YÜZÜ GÜLÜYOR

İlimiz, siyah ve yeşil çayda ihtisas gümrüğü 
olması sebebiyle  ithali yapılacak olan siyah, 
yeşil  ve bitkisel çayların kontrol ve denetimleri İl 
Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Toplantı sonucunda ilimizde ve bölgemizde 
uygulanabilecek projeler  ile çiftçilerimizin 
taleplerinin hazırlanan raporla beraber 
Bakanlığımıza gönderilmesine  karar verildi. 

Her yıl olduğu gibi bu yılda da ilimiz Su Ürünleri 
yetiştiricileri Kasım-Mart dönemi boyunca süren 
alabalık sağımlarını tamamladılar.

Gübre, birim alandan elde edilecek ürün miktarını 
artırmak amacıyla toprağa veya bitkiye uygulanan 
organik veya inorganik formdaki maddelerdir.
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Hayvancılığın Geliştirilmesi 
İçin Toplantı Düzenlendi
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ARICILARIMIZIN 
YÜZÜ GÜLÜYOR
 İlimizde Arıcılığın Geliştirilmesi ve 
Mevcut Arı Irkımızın Korunması Amacıyla;  
2016 yılı içerisinde toplamda 306 bal 
üreticisine 3060 adet (6120 kat) kovan 
dağıtımı planlanmaktadır. Bu dağıtımın ilk 
etabı olarak 60 birlik üyesi bal üreticimize 
600 adet ( 1200 kat ) kovan dağıtımı Rize 
Valisi Sayın Ersin YAZICI ‘ nın katılımı ile 
02.04.2016 tarihinde İkizdere İlçemizde 
gerçekleşmiştir. Dağıtım törenine Vali Sayın 
Ersin YAZICI’nın yanı sıra Vali Yardımcısı 
Turan YILMAZ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Şafak BULUT, İkizdere Kaymakamı 
Halil İbrahim KAZAR, Kalkandere Kaymakamı 
Ömer ÇİMŞİT, Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Fevzi CİVAOĞLU, Müdürlüğümüz 
personelleri ve üreticiler katılmışlardır. Şimdiye 
kadar il Müdürlüğümüzce 725 arıcıya 7255 
adet kovan dağıtımı yapılmıştır. Toplamda 
bal üreticilerimize 4.329,778,5 TL ödeme, 
İkizdere İlçemize de 450,000 TL destekleme 
ödemesi yapılmıştır.

ARICILAR ORGANİK TEMEL 
PETEKLERİNİ VALİNİN 

ELİNDEN ALDI 

Organik arıcılık yapan üreticilerimize 
Organik Temel Petek (Balmumu) 
dağıtımları yapıldı. Bu kapsamda 
Çamlıhemşinli arıcılar temel peteklerini 
Rize Valisi Sayın Ersin YAZICI’nın 
elinden aldılar.
Organik Arıcılık; Organik Tarım ilkeleri 
kapsamında arı ürünlerinin üretiminde, 
üretimden tüketime kadar tüm 
aşamalarında konvansiyonel besleme 
ve kimyasal ilaçlama yapmadan, doğal 
yapısı bozulmamış veya organik tarım 
alanlarında her aşaması kontrollü ve 
sertifikalı yapılan arıcılık faaliyetlerine 
denilmektedir. 
Rize İli sahip olduğu yaylaları, geniş 
meraları,  zengin florası ve doğal  
ormanları ile bizlere organik arıcılık için 
hazırlanmış doğal bir alan sunmaktadır. 
İlimizin bu durumu organik arıcılık 
için üstün bir bölge olma özelliğini 
taşımaktadır. 
Organik temel petek (bal mumu ), 
temininde en fazla sıkıntı çekilen 
organik arıcılık girdilerinin başında 
gelmekte olup,  yetiştiriciler bölgenin 
bu husustaki potansiyelini yeterince 
değerlendirememektedirler. Rize 
İli’nde organik olarak faaliyetine 
davam etmekte olan arıcılığın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı 
ile Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nce  Organik Tarımın 
Yaygınlaştırılması ve  Kontrolü  
Projesi bütçesinden temin edilen 
360 kg organik temel petek 2015 
yılı üretim sezonu sonu itibarı ile 
uygunluk belgesi alan ilimiz Çayeli, 
Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Hemşin, 
Çamlıhemşin ilçelerinde arıcılık yapan  
organik statüdeki  toplam 63 arıcıya 
dağıtılmıştır. 
Bu kapsamda Çamlıhemşin İlçesi 
Topluca Köyünde Tarımsal Kalkınma 
kooperatifi bünyesinde organik arıcılık 
yapan üreticilerin temel petekleri Rize 
Valisi Sayın Ersin YAZICI tarafından 
teslim edilmiştir. Törene Vali Yardımcısı 
Mehmet KURT, İl Müdürümüz Şafak 
BULUT, Çamlıhemşin Kaymakamı 
Aziz GÖLBAŞI, Milli Eğitim Müdürü 
Şemsettin DURMUŞ, , personeller ve 
vatandaşlar katılmışlardır.
Törende Rize Valisi Sayın Ersin YAZICI 
, Rize balının ülke genelinde haklı bir 
itibarının olduğunun altını çizerek, 
sizler Rize’nin sahip olduğu bu 
kaynakları üretime çevirmeye ve Rize 
balının bu haklı itibarını korumaya 
devam ettiğiniz sürece bizlerde 
sizleri desteklemeye devam edeceğiz 
şeklinde konuştu. 
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TARIM ARAZİLERİNİN 
İNTİKAL İŞLEMLERİ 
İÇİN MİRASÇILARA 
3 AY EK SÜRE VERİLDİ
15 Mayıs 2014 tarihinden sonra vefat eden ve üzerinde 
tarım arazisi bulunan murislerin mirasçılarına: Murisin vefatı 
üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen henüz intikal işlemlerini 
yaptırmamış olan mirasçılara 5403 sayılı Kanun gereği 
3 aylık ek süre verildiğine dair bildirimler gönderilmeye 
başlandı.

15 Mayıs 2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 
5403 Sayılı Kanunun 8/B maddesine göre; mirasa konu 
tarımsal arazilerde mülkiyeti devir işlemlerinin murisin 
ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanması 
gerekmektedir. Mirasa konu tarım arazilerinde mülkiyet 
devri işlemlerinin tamamlanmadığı tespit edilen murislerin 
mirasçılarına, 5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesine 
istinaden, mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyet devri 
için üç ay ek süre verilmiştir. Bu süre içinde mirasçıların 
aşağıda belirtilen maddeler kapsamında mülkiyet devrini 
gerçekleştirebilirler.

• Bir  mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi 
büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla 
mirasçıya devri,

• 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’nun 373 üncü ve devamı maddelerine göre 
noter senedi ile kuracakları aile malları ortaklığına veya 
kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,

• Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı 
oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete 
devri,

• Mirasa konu tarımsal arazilerin tamamının mülkiyetini 
aynı anda üçüncü kişilere devri.

Mirasa konu tarım arazilerinin İntikal işlemlerinin bu 
maddelerde belirtilen şekillerden biriyle tamamlanması için 
verilen bu üç aylık ek süre sonunda mirasçılar tarafından 
mülkiyet devrinin tamamlanmaması durumunda;  Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi 
nezdinde; arazilerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil 
mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli 
mirasçıya devrine, aksi halde üçüncü kişilere satılması 
için resen dava açabilme yetkisine sahip olduğunu  içerir 
bildirimler, mirasçılara gönderilmeye başlamıştır.

Mirasçılar tarafından tarım arazilerinin paylaşımına ilişkin 
açılmış halihazırda görülmekte olan bir dava olması 
durumunda, dava ile ilgili resmi belgelerin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine ibrazı gerekmektedir. 
Konu ile ilgili olarak Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerinden 
ayrıntılı bilgi alınabilir.
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2015 YILI SU 
ÜRÜNLERİ 
AVCILIĞI 
KONTROL 
VE DENETİM 
FAALİYETLERİ
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler 
gereğince avcılığı yapılan su ürünlerinin avlandıkları gemide, 
karaya çıkarıldıkları yerlerde, nakillerinin yapıldığı araçlarda, 
toptan ve perakende satışlarının yapıldığı yerlerde, işleme 
tesislerinde ürünlerin, tür, boy ve kilo yasaklarına uygunluğu 
ile ilgili kontrol ve denetimlerin yapılmaktadır. Bu kapsamda 
Müdürlüğümüz su ürünleri kontrolörlerince 2015 yılında, 
balık toptan ve perakende satış yerlerinde 642, karaya 
çıkış noktası ve limanlarda 643, nakil belgesi kontrol 
denetimlerinde 22, işleme ve değerlendirilme tesislerinde 
43 olmak üzere toplam 1350 denetim gerçekleştirilmiştir. 
Bu denetimlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı 
hareket edenlere 8 adet idari işlem uygulanarak 4.401.00 
Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. 
2016 yılında da kontrol ve denetim uygulamalarımız devam 
etmekte olup balıkçılarımızın asgari avlanma boylarına, 
yasaklı av aracı kullanmamaya hassasiyet göstermelerini 
bekliyor, gelecek nesillerinde denizlerimizin zenginliğinden 
faydalanabilmeleri için vatandaşlarımızın asgari avlanma 
boyunun altındaki balıkları alıp tüketmemelerini ve balıkçıları 
bu konuda uyararak denetimler katkı sağlamalarının 
bekliyoruz.
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Her yıl olduğu gibi bu yılda ilimiz Su Ürünleri yetiştiricilerinin 
Kasım-Mart dönemi boyunca süren alabalık sağımları sona 
erdi. Alabalık sağımları bu alanda yetiştiricilik yapanlar için 
önümüzdeki yılın planlanması açısından büyük bir önem 
arz etmektedir.
   İlimiz sınırları içerisinde 41 adet Su Ürünleri 
Yetiştiricilik Tesisi bulunmaktadır. Mevcut tesislerde 3 farklı 
Alabalık türünde(Gökkuşağı Alabalığı, Karadeniz Alası, 
Kaynak Alası) porsiyonluk üretim (200-250 gr.) yapılmakta 
olup; toplam üretim kapasitesi 1.180,50 ton/yıl’dır.  Bu 
tesislerde yavru balık üretimi ise porsiyonluk üretimden 
farklı olarak 35 tesiste ve 4 farklı alabalık türünde(Gökkuşağı 
Alabalığı, Karadeniz Alası, Kaynak Alası, Dere Alası) 
yapılmaktadır. Kuluçkahanesi bulunan tesislerin yavru 
üretim kapasiteleri 45.806.000 adet/yıl’dır. 

Ortalama 2-3 kg’lık bir anaçtan 3500-5000 civarında 
yumurta alınabilmektedir.  180-200 gün /derecede gözlenen 
yumurtalar 280-320 gün/ derecede açılmaktadırlar. 
Yumurtadan çıkan larvalara 10-15 gün sonra besin kesesini 
tüketmeye yakın yem verilmeye başlanmaktadır. 
Üretim planlaması yapılırken yavru balıkların porsiyonluk 
hale gelinceye kadar %20 zayiat olabileceği varsayılarak 
planlanmalıdır.
 Tüm üreticilerimize bereketli ve kayıpsız bir sezon 
geçirmelerini dileriz.

Alabalık 
Sağımları 
Sona Erdi
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TARIMSAL NÜFUS GENÇLEŞİYOR 
PROJESİ KAPSAMINDA 2015 YILINDA    

ARICILIK, ORGANİK TARIM VE  KİVİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSLARI DÜZENLENDİ

Bakanlığımız, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü arasında 
imzalanan Aktif İş Gücü Piyasası  
Programları İşbirliği Protokolüne 
uygun olarak ‘Tarımsal Nüfus 
Gençleşiyor’ projeleri kapsamında 
Çamlıhemşin İlçemizde İl ve İlçe 
Müdürlüğümüz personellerince 
Arıcılık, Organik Tarım ve Kivi 
Yetiştiriciliği Kursları düzenlendi.
Çamlıhemşin İlçesi Güllü 

Köyü’nde İl Müdürlüğümüz 
personellerinden Ziraat Mühendisi 
Özlem KORKMAZ tarafından 
verilen  Kivi Yetiştiriciliği konulu 
eğitimde; üretim teknikleri, 
toprak hazırlığı, gübreleme, 
kültürel bakım uygulamaları, bitki 
zararlıları, mücadele yöntemleri 
konularında bilgi verilmiştir. 
Dikkaya Köyü’nde Çamlıhemşin 
İlçe Müdürü Ziraat Mühendisi 
Sabri SAYMAZ tarafından verilen 

Organik  Tarım  konulu eğitimde; 
organik tarımın temel ilkeleri, 
organik tarımda bitki besleme 
ve organik tarımda bitki koruma 
yöntemleri konularında, yine 
aynı köyde İl Müdürlüğümüz 
personellerinden tekniker Barış 
AKDAĞ tarafından verilen 
arıcılık konulu eğitimde ise, bal 
ve diğer arı ürünleri üretimi, 
ana arı yetiştiriciliği, gezginci 
arıcılık, arı hastalık ve zararlıları 

ile mücadele, mevsimsel bakım 
ve kışlatma konularında bilgiler 
verilmiştir.
Çoğunluğu  kadın kursiyerden 
oluşan ve katılımcıların başarı 
ile tamamladığı  eğitim sonunda  
katılımcılar  katıldıkları eğitim 
konuları ile ilgili sertifika almaya  
hak kazanmışlardır.   

İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda 18-20 Nisan 2016 tarihleri 
arasında arıcılık Teknikeri Barış AKDAĞ tarafından eğitim için başvuran 
arıcılarımıza; “ Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı konulu eğitim verildi. Ana 

arı yetiştiriciliği, İlkbahar- yaz bakım ve beslemesi, koloniyi oluşturan 
bireylerin yaşamı, hastalık ve zararlıları ve mücadele yöntemleri 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

ARICILARIMIZA EĞİTİM DÜZENLENDİ
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MİNİK ELLER 
TARIMLA 

BULUŞUYOR 
SEMPATİ 

PROJEMİZ İKİ 
YAŞINDA

Kurumumuzla Gülbahar Hatun Anaokulu arasında ortaklaşa 
gerçekleştirilen “Minik Eller Tarımla Tanışıyor” Sempati Projesi 
çerçevesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da faaliyetlerimiz 
sürdürülmektedir.
Çocuklarımızın gelecekte seçecekleri meslekleri tanıyarak 
seçmeleri için müdürlüğümüz bünyesindeki meslek gruplarının 
(Veteriner Hekim, Gıda, Ziraat, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi 
Mühendisliği) sorumluluk alanı içine giren işletmelere ziyaretler 
düzenlendi bu ziyaretlerin ilki ilimiz derepazarı ilçesinde bulunan 
bir alabalık işletmesine ve RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'ne yapıldı. 

Yapılan ziyaret esnasında çocuklara havuzlardaki yavru ve 
anaç balıklar gösterildi. Ayrıca kuluçka ünitesinde bulunan  
balık yumurtaları gösterildi. Tesis ziyareti sonunda minik eller 
kendi balıklarını kendileri seçerek aldılar. Aynı zamanda Su 
Ürünleri Fakültesinde bulunan Balık Müzesindeki ve akvaryum 
ünitesindeki balıklar hakkında bilgi verildi. 
Söz konusu proje kapsamında farklı bir günde başka bir çocuk 
grubu helva fabrikası, ekmek fırını ve unlu mamüllerin üretim 
yerlerine götürüldü.

                      Yapılan ziyaret esnasında, çocuklarımıza ekmek yapım 
aşamaları, simit yapımı ve fabrikada üretilen ürünlerin tanıtılmasının 
yanı sıra, hangi meslek gruplarının ne gibi işler yaptığı konusunda 
da bilgilendirmeler yapıldı. Çocukların yoğun ilgisi ve merakı ile 
üretimin her aşaması ve ürünleri incelendi.

Diğer bir günde süt işletmesine yapılan ziyarette  hayvanlardan sütün 
nasıl sağıldığı,  süt sağma makinelerinin nasıl kullanıldığı, ayrıca 
hayvanlardaki süt miktarının onları severek   şefkatle yaklaştığımız  
zaman  daha da   artacağı, küçük  bedenlerin büyümesi için 
mutlaka ama mutlaka süt içmeleri gerektiği anlatıldı. Sütün kemik 
gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı, kalsiyumun 
ana kaynağı olduğu, içerdiği protein vitamin ve minerallerle zihinsel 
gelişmede önemli roller oynadığını ile ilgili bilgiler verildi.
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MAVİYEMİŞ

Maviyemiş doğal ortamlarda yabani olarak 
kendiliğinden yetişebildiği gibi 1900’lü 
yıllarda başlatılan ıslah çalışmaları ile bazı 
türler ve bu türlere ait çeşitler ile karışık 
melezleme çalışmaları sonucunda elde 
edilmiş olan birçok yeni çeşit kültürel olarak 
yetiştirilmektedir. Maviyemişler çok yıllık , 
odunsu formda , genelde yaprağını döken 
, ocak şeklinde çalı veya çalımsı formda 
bitkilere sahiptir. Kök kıllarından yoksun 
oldukları için mikorizalarla ortak yaşarlar. 
Maviyemiş ılıman iklim kuşağına adapte 
olmuş bir meyve türü olup botanik olarak 
gerçek üzümler grubunda yer almaktadır. 
Ekonomik ömrü 35-40 yıldır. Maviyemişde 

dekara verim ortalama 432 kg olup sık dikim 
ve yaşa göre yükselebilmektedir.
Maviyemişin Türkiye’de ekonomik olarak 
yetişebileceği yerler 40-42 derece kuzey 
enlemleri arasında yer alan Karadeniz, 
Marmara ve Trakya bölgelerindeki lokal ve 
özel alanlardır. Bu bölgelerin dışında hobi 
amaçlı ve pahalı bir şekilde serada veya 
saksılarda yetişebilir. Çünkü , Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde doğal asitli topraklar vardır ve 
iklim nemlidir. Maviyemiş tarımı yapılabilecek 
alanlar çam, gürgen, kayın, ormangülü, 
eğrelti, kestane ve yabani türlerinin  birlikte 
yaşadığı yerlerdir. Bu nedenle Doğu Karadeniz 
Bölgesinde adaptasyonu yüksek performans 

göstermektedir.
Türkiye’de  yüksek boylu maviyemişler 
ılıman iklimde yetişir. Karadeniz Bölgesindeki 
doğal asitli topraklarda  yetiştirilebilir. 
Karadeniz Bölgesi dışındaki alanlarda 
doğal asit toprakları bulmak gerekir. Böyle 
topraklar Karadeniz Bölgesi dışında yok 
gibidir . Bunun dışında toprağın pH değeri 
4.2-5.5 arasında tutulursa maviyemişleri  
yetiştirmek mümkün olabilir.  pH =4,2-5,5 
arasındaki yerlerde normal araziye dikim 
yapılabilir. Toprağın Organik maddesi en az 
%3-5 arasında olmalıdır. Bunun dışındaki 
topraklarda pH ayarlanarak (saksı kullanılabilir 
veya yükseltilmiş masuralar hazırlanabilir) 



Rize Tarım GündemiYIL 2016 - SAYI 7 9

maviyemiş yetiştirilebilir. Ancak saksıda 
veya yükseltilmiş masuralarda maviyemiş 
yetiştirmek zor ve pahalıdır. Çünkü toprak 
asitliğini belirtilen sınırlarda tutmak için sürekli 
olarak asit ayarlayıcıyı damlama sulama ile 
ortama vermek gerekir ve bu bileşikler yurt 
dışından ithal edilmektedir. Yavaş çözünen 
gübreler, asitli gübreler, elemental kükürt 
vb. bileşikler ile topraktaki pH değeri uygun 
sınırlarda olmalıdır. Aksi taktirde maviyemiş 
yetişmez. Öte yandan pH’da ekonomik 
üst sınır 6.0 olup bunun üzerindeki pH 
değerlerinde maviyemiş tarımı yapmak 
ekonomik olmamaktadır. 

Maviyemiş son zamanlarda  ilgi duyulan bir 
meyve olmuştur. Sağlık açısından çok yararlı 
olduğu yapılan araştırmalar neticesinde ortaya 
çıkmaktadır. Vitamin, mineral ve lif bakımından 
son derece zengindir.  Antioksidan içeriği en 
yüksek kültür meyvelerinden biridir. Lüks , 
değerli, yararlı  ve birim alandan yüksek gelir 
getiren bir meyve olmasına rağmen çok özel 
iklim ve toprak şartları istemekte ve hasadı 
zor olduğu için üretim miktarı çok yavaş 
artmaktadır. 
          Likapa önümüzdeki yıllarda bölge 
için önemli bir ürün olarak bölge insanına  
ekonomik katkı sağlayabilir. İlimizde doğal 

olarak yetişen maviyemiş destek ürün olarak 
değerlendirilmektedir. Hem konvansiyonel 
tarıma hem de organik tarıma uygundur. 
            Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünce 2012 yılından itibaren yapılan 
projeler kapsamında  141 dekar alanda 
39.185 maviyemiş fidanı üreticiye dağıtılarak 
kapama bahçeler tesis ettirilmiştir.

           Bölgedeki tarımsal üretim ve sanayi 
açısından maviyemiş yetiştiriciliği  aile 
işletmeciliği olarak son derece uygun bir 
tarım dalı olacaktır.

KAYNAK 
• Çelik H., 2009. Yield and berry characteristics of some northern highbush blueberries grown at different altitudes in 

Turkey. In the context of COST-Action 863, Proceedings of the Workshop on “Berry production in changing climate 
conditions and cultivation systems”. 29-31 October, Geisenhaim, Germany. (Bu çalışma TÜBİTAK “TOGTAG 3252” 
tarafından desteklenmiştir). ISHS Acta Horticulturae, 838: 63-67.

• Çelik, H., 2009. The performance of some northern highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) varieties in North 
eastern part of Anatolia. Anadolu J. Of Agric. Sci. : 24(3): 141-146.

• Çelik, H., 2012. Yüksek Boylu Maviyemiş (Highbush Blueberry) Yetiştiriciliği. Gifimey Mesleki Yayınlar Serisi-III, ISBN: 978-
605-88510-9-2, 152p.  
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“RİZE MANDARİNİNİN ISLAHI” 
PROJESİ

Türkiye’de üretimi en çok yapılan ve dışsatımın 
başlıca mandarin çeşidi Satsuma (Rize 
Mandarini)’dır. Satsuma mandarini;1878 
yılında Japonya’dan ABD’ye götürülmüş ve 
kültüre alınmıştır. 1900 yılının ilk yarısında da 
Japonya’dan Batum’a ve sonraki birkaç yıl 
içerisinde de Türkiye’ye getirilmiştir.
Satsuma mandarini (Citrus unshiu Marc.) gerek 
erkenciliği ve gerekse çekirdeksizliği nedeniyle 
iç ve diş pazarlarda aranılan ve çok tutulan 
bir turunçgil meyvesidir. Başta Avrupa Birliği 
Ülkeleri olmak üzere, Orta Doğu ve Doğu Avrupa 
Ülkelerine yıldan yıla değişen miktarlarda 
Satsuma mandarini dışsatımı yapılmakta ve 
önemli miktarlarda gelir sağlanmaktadır. 
 Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yetişmekle 
birlikte İklim ve toprak özellikleri bakımından 
ülkemizde Satsuma mandarininin en kaliteli 
olarak yetiştirildiği bölge ise Doğu Karadeniz 
Bölgesidir. Karadeniz bölgesinde satsuma 
mandarini “Rize mandalinası” olarak bilinmekte 
ve kuzey rüzgarlarının olmadığı güneye ve 
güneydoğuya bakan yamaçlarda ekonomik 

olarak yetiştirilmektedir. 
Karadeniz Tarım Bölgesi, Türkiye Meyve 
Üretiminin %12.59’luk bir kısmına sahip olup, 
özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi turunçgil 
üretiminde Akdeniz ve Ege Bölgelerinden sonra 
3. sırada yer almaktadır.  Bölgede birçok meyve 
türü yabani halde, mahalli ya da kültür formunda 
yetiştirilmektedir. Karadeniz Tarım Bölgesi 
içerisinde, bölgenin iklim, toprak ve coğrafik 
özellikleri nedeniyle, fındık ve çay başta olmak 
üzere, birçok meyve türünün yetiştirildiğini 
görmek mümkündür. Suptropik meyveler grubu 
içerisinde bulunan Rize mandarini ise az sayıda 
kapama bahçeler olmakla birlikte, bölgede sınır 
ağacı şeklinde, ev bahçelerinde münferit olarak 
yetişme alanı bulmuştur. 
Çok yıllık bitkilerde gen kaynağı bölgeleri 
veya uzun yıllar yetiştiriciliğin yapıldığı 
bölgeler özellikle seleksiyon ıslahı için önemli 
kaynaklardır. Satsuma Mandarininin de ilk olarak 
Ülkemize Rusya üzerinden Rize ilimize girmiş 
olduğu düşünüldüğünde Rize ilinin önemli bir 
gen kaynağını barındırdığı bilinmektedir. 

Doğal afetler, hızlı kentleşme, sanayileşme, 
turizm yatırımları, hastalık ve zararlılar gibi 
birçok etken, seleksiyonda yararlanacağımız 
turunçgil genetik kaynaklarımızın kaybedilme 
tehlikesini gündeme getirmektedir. Dünyada 
hızla artan nüfus karşısında bazı ülkelerde baş 
gösteren gıda sıkıntısı ve gıda güvenliği gibi 
problemler, insanlığın geleceği açısından, bitki 
genetik kaynaklarının korunmasını daha da 
önemli hale getirmiştir. Zira, bitkisel üretimde 
devamlılık ancak yabani türlerin ve lokal 
genotiplerin korunması ve değerlendirilmesi ile 
mümkün olabilir. Bu nedenle turunçgil genetik 
kaynaklarının envanterlerinin çıkarılması, 
virüs ve virüs benzeri hastalık etmenlerinden 
arındırılması, koleksiyon bahçeleri oluşturularak 
muhafazası ve yeni çeşitler elde edilmesi için 
ıslahçıların hizmetine sunulması yönünde 
ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde çok 
önemli çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir. 
Ayrıca, 1979-1983 yılları arasında Akdeniz ve 
Ege Bölgelerinde; İzmir, Mersin ve Adana illerinde 
satsuma mandarini klon seleksiyonu çalışmaları 
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GÜBRE BAYİLERİMİZ DENETLENİYOR

yapılmış, bu çalışmalar sonucunda Akdeniz ve 
Ege Bölgelerine en iyi uyumu sağlamış tipler 
seçilerek ortaya çıkarılmış ve öne çıkan bireyler 
çeşit olarak tescil edilmiştir. 
Ancak Satsuma Mandarininin Ülkemizde ilk 
olarak yetiştirildiği ve diğer bölgelere buradan 
yayıldığı, dolayısıyla genetik kaynaklarının da 
yoğun olarak bulunduğu Rize İlimizde bu yönde 
bir çalışma yürütülmemiş ve Ülkemiz adına bu 
çalışmaların Karadeniz ayağı eksik kalmıştır. 
Bu nedenle Rize ilinde böyle bir çalışmanın 
yürütülmesi Ülkemiz ve Bölgemiz adına önem 
taşımaktadır. 
Rize Mandarininin ıslah edilerek tescil edilmesi 
amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 
ve Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
işbirliğinde bir proje yürütülmekte olup, arazi 
çalışmaları birlikte yürütülmektedir. Proje 2013 

yılında başlamış olup;   İlimizde Rize Mandarini 
gen kaynaklarının bulunduğu alanlar taranarak, 
3 yıl süreyle verim ve meyve özellikleri 
incelenerek üstün özellik gösteren satsuma 
tipleri belirlenmektedir. Projenin ilk döneminde, 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ve 
İlçe Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde Rize’nin 
Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, 
İyidere, Kalkandere, Merkez ve Pazar ilçelerinde 
Satsuma mandarininin yoğun olarak bulunduğu 
alanlar tespit edilmiş, bu alanlar  taranarak ve 
yöre halkından da bilgiler alınarak bizim için 
önem arz eden ağaç ve bölgeler tespit edilmiştir. 
Ağaçların çiçeklenme ve meyve tutum tarihleri 
tespit edilmiş, koordinatları GPS kullanılarak 
belirlenmiştir. Projenin bir sonraki aşamasında 
Üstün özellik gösteren bu tiplerden aşı gözü 
alınarak üç yapraklı anaçları üzerine aşılanacaktır 
ve arazide üç yıl boyunca gözlemlenecek olan 

bireylerden üstün özellik gösterenler “Rize 
Mandarini” ismiyle tescil ettirilecektir. 
Böylece: Bölgemizde gizli hazine olarak 
bulunan Rize mandarini gün yüzüne çıkarılacak, 
seleksiyon sonucunda elde edilecek olan üstün 
özelliklere sahip tipler gen kaynağı olarak 
tanımlanacak ve muhafaza altına alınmış olacak, 
üstün özellikleri belirlenen Rize Mandarini 
klonları Rize ili adına ıslahçıların ve üreticilerin 
hizmetine sunulacaktır. 
Kaynaklar
Tuzcu, Ö., 1990. Türkiyede Yetiştirilen Başlıca Turunçgil Çeşitleri. Akdeniz 
İhraacatcı Birlikleri Yayınları, Mersin., 71 s.
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Değerlendirme Raporu, Akdeniz 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Türkiye Geneli 2011/2012 Ocak-
Mayıs Dönemi),
Yeşiloğlu, T., G. Kafa, T.H. Demirkeser, E. Turgutoğlu, Y. Aka Kaçar, B. 
Yılmaz, M. İncesu, S. Polatöz, Ü. Seday, D. Sanal, O. Uysal, E. Canıhoş, 
S. T. Demiray, M. Yurtmen, C. Toplu, M. Kamiloğlu, Ş. Kurt, Z. Eryılmaz, 
G. Demir, B. Ağarsan, 2013. Turunçgillerde Sektörel Gelişim ve İhracat 
Şansını Artıracak Çeşit ve Anaç Geliştirme. TÜBİTAK 111G025 Nolu proje

Gübre, birim alandan elde edilecek ürün 
miktarını artırmak amacıyla toprağa veya 
bitkiye uygulanan organik veya inorganik 
formdaki maddelerdir. İlimizde 2015 verilerine 
göre 63.854 ton gübre kullanılmıştır. Bu 
miktar yaklaşık olarak 60 milyon liralık 
bir ticaret hacminin gübre satışlarından 
sağlandığını göstermektedir. Yüksek miktarda 
gübre satışı piyasaya sahte gübre sürmek 
isteyen fırsatçıları bu alana yönlendirmektedir. 
Bu bağlamda çiftçilerimizin kullandığı 
gübrelerin standartlara, teknik düzenlemeye 
uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve 
güvenli olup olmadığının tespit edilebilmesi 

amacıyla Müdürlüğümüzce İlimizde faaliyet 
gösteren gübre bayileri Kimyevi Gübre 
Denetim Yönetmeliği kapsamında denetimleri 
yapılarak özellikle depo şartlarının uygun olup 
olmadığı incelenmiş ve gerekli uyarılarda 
bulunulmuştur. Gübrelere ait lisans ve tescil 
belgelerinin olup olmadığı, etiket örneği 
ile gübrelerde bulunan etiketlerin uyuşup 
uyuşmadığı denetlenmiştir. Denetlenen 
gübrelerden tekerrüre sebebiyet vermeden 
4 adet gübre numunesi alınmış ve akredite 
olmuş analiz kuruluşlarına gönderilmiştir. 
Ayrıca İlimiz Gübre Dağıtıcılarının belirlenmesi 
amacıyla Bakanlığımızca gübre satışında 

zorunlu hale getirilen Gübre Dağıtıcılık Belgesi 
başvuruları incelenmiş ve uygun olanlara 
izin verilmiştir. Eski dağıtıcılar için Gübre 
Dağıtıcılık Belgesi temin etmeleri için son 
tarih olan 5 Mayıs 2016 tarihinden sonra söz 
konusu belgesi olmayan hiçbir kurum veya 
kuruluş gübre satışı yapamayacaktır. Tespit 
edilmesi halinde ürünler üretici firmasında 
iade edilmek üzere yed-i emine alınacak 
olup satış yeri ve Gübre Dağıtıcılık Belgesi 
olmayan satıcılara gübre sattığı için diğer 
dağıtıcı ve üreticiler hakkında idari ve adli 
işlemler yapılacaktır.
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29.03.2016 tarihinde Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce Bitkisel Üretiminin Geliştirilmesi  Projesi ve Organik Tarımın Yaygınlaştırılması 
ve Kontrolü Projesi kapsamında İl Müdürlüğümüz bahçesinde dağıtım töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Turan YILMAZ, İl Müdürümüz 
Şafak BULUT, İl Müdürlüğümüz teknik elemanları ve  üreticiler katılmıştır. Törende Vali yardımcısı Turan YILMAZ ve İl Müdürü Şafak BULUT proje 
kapsamındaki 13 üreticiye  sertifikalarını dağıtarak , 3300 adet maviyemiş fidanını teslim etti.
İl Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen maviyemiş projeleri toplamında  141 dekar alanda 137 üreticiye,  39.185 fidan dağıtımı yapılmıştır. 
Toplam maliyeti 447.658,50 TL olmuştur.
Çaya destek ürün olarak maviyemiş yetiştiriciliğini arttırma çalışmalarımız devam etmektedir. Hedeflerimiz proje kaynaklarını artırarak daha 
fazla üreticinin yararlanmasını sağlamaktır.

MAVİYEMİŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Rize Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
personeli tarafından Kızılay’a kan bağışı yapıldı.  
Kızılay Rize Şube Başkanlığı tarafından başlatılan 
‘Kurumlardan Kan Bağışı’ kampanyasına İl Gıda 
Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli destek 
verdi. 

Kızılay’a Kan 
Bağışı Yapıldı
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“DÜNYA TUZ 
HAFTASI” 

ETKİNLİĞİ 
YAPILDI

İTHAL 
ÇAYDA
iMHA

        Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce “11-17 Mart 
Dünya Tuza Dikkat Haftası” dolayısıyla Gülbahar Hatun Anaokulu 
ve Çaykur Ortaokulu öğrencilerine “Tuzun Hayatımızdaki Yeri ve 
Günlük Kullanım Miktarının Önemi” hakkında sunum yapıldı. 
        Dünya Sağlık Örgütü, bir kişinin günde 5 gr tuz tüketmesini 
öneriyor. Oysa Türkiye’de bir kişinin tükettiği günlük tuz miktarı 
yaklaşık 18 gr. Bunun önüne geçebilmek için çocuklarımıza 
ilgilerini çekebilecek şekilde resimlerle ve karşılıklı sohbet 
şeklinde tuz tüketiminin önemi anlatıldı. 
         Yeni nesillere sağlıklı beslenme konusunda farkındalık 
oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitim çocukların ilgisini 
fazlasıyla çekti.   Gıda konulu önemli gün ve haftalarda okullara 
verilecek eğitimlerimize devam edilecektir.

İlimiz, siyah ve yeşil çayda ihtisas gümrüğü olması sebebiyle  
ithali yapılacak olan siyah, yeşil  ve bitkisel çayların kontrol ve 
denetimleri İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
Bitkisel Gıda ve Yem, Gıda ile Temas Eden Madde ve 
Malzemelerin İthalat Kontrollerine Dair Uygulama Talimatı 
çerçevesinde yürütülen fiili ithalat işlemleri sırasında; çayların 
Türk Gıda Kodeksine uygun olup olmadığının tespiti için numune 
alınarak İl Gıda Kontrol Laboratuvarına analiz yaptırılmak üzere 
gönderilir. Analiz sonuçlarının uygun olmaması durumunda; 
firma yetkililerinin vermiş oldukları dilekçe üzerine, ithal çayların 
geri iadesine ya da imhasına karar verilir. 
İl Müdürlüğümüzce yapılan ithalat kontrollerinde TGK’ne uygun 
olmayan 12.000 ton siyah çay ve 12.850 ton yeşil çayın 2016 
Mart ayında  komisyon kararıyla Rize Belediyesi dolgu alanında  
toprakla karıştırılarak imhası gerçekleştirildi.
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LSD – SIĞIRLARIN 
NODÜLER 
EKZANTEMİ

ŞAP (DABAK) HASTALIĞI İLE 
MÜCADELE

LSD ( Sığırların Nodüler Ekzantemi ) hastalığı; 
sığırların derisinde nodüller ve yumrular  
oluşmasıyla karakterize viral bir hastalıktır. 
LSD sivrisinek ve kenelerle direkt bulaşır 
ve çok hızlı yayılır. Daha az olarak enfekte 
hayvanların vücut sıvılarıyla bulaşır.( burun-göz 
akıntısı,semen salya süt.. vs….) Hayvanlarda 
verim kaybına yol açar.( Et, Süt, kısırlık,yavru 
atma vs… ) % 5-10 arasında ölümler 
görülebilir. Hastalık hayvanlarda yüksek 
ateşle seyredip generalize olursa hayvanlar 
itlaf edilerek gömülür. Hafif vakalarda şarta 
tabi kesilerek değerlendirilebilir. İhbarı 
zorunlu bir hastalıktır. Direkt tedavisi yoktur. 
Sağlıklı hayvanların koyun-keçi çiçek aşısı ile 
aşılanması gerekmektedir. Hastalık ilk olarak 
ilimizde 2014 yılında Ardeşen ve Fındıklı 
İlçelerimizde görülmüş, Fındıklı İlçemizde 
8 Adet hayvan, Ardeşen İlçemizde 14 
adet hayvan itlaf edilmiş, hastalık görülen 
bölgelerde kontrol ve karantina uygulanmış, 
bölgedeki tüm duyarlı hayvanlar aşılanmış 
ve hastalık kontrol altına alınmıştır. 2016 yılı 
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan 
Hareketleri Kontrolü Genelgesi ( 2016/02 ) 
gereği; İlimizde 2016 yılında toplamda 19.181 
adet büyükbaş hayvanın en az % 85’inin 
aşılanması ve 2016/02 nolu genelge gereği 
aşılama programının 1 Haziran 2016 tarihine 
kadar tamamlanması planlanmaktadır. 
Şimdiye kadar İlimiz Merkezde 3000 
büyükbaş hayvan aşılanmış, İl genelinde 6300 
adet büyükbaş aşılanmış, aşı çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Halk arasında dabak hastalığı olarakda 
bilinen şap, bütün çift tırnaklı hayvan 
türlerinde görülebilen bulaşıcı bir 
hastalıktır. Aft Humması, ayak-ağız 
hastalığı (foot-mouth disease) isimleri de 
kullanılmaktadır. Sığır, domuz, koyun ve 
keçiler hastalığa çok çabuk yakalanırlar. 
İlk belirtiler öncelikli olarak hayvanın 
ağız içi, tırnaklar, memelerde çeşitli 
(kesecikler) yaralarla karakterizedir. İçi 
su dolu kabarcıklar ile başlar. Diğer 
belirtiler arasında ise topallık, uyuşukluk, 
iştah kaybı ve sütten kesilme yer alır. 
Hastaların ağızlarından ip gibi salya 
akar, ateş 40-41oC, ağız şapırdatması, 
dilinde, dişetlerinde, dudağın iç kısmında 
mercimek veya fındık büyüklüğünde 
su keseleri (veziküller) görülür. Takip 
eden günlerde ayak tırnak aralarında, 
memelerde, boynuz diplerinde, burunda 
enfekte yaralar oluşur. Kültür ırkı sığırlarda 
ve körpe buzağılarda hastalık çok çabuk 
seyreder. Hayvanlarda hastalık belirtileri 
tam olarak ortaya çıkmadan solunum 

güçlüğü ve kalp yetmezliğinden aniden 
ölebilirler. Hayvan, yaşına ve cinsiyetine 
göre hassasiyet gösterir. Şap hastalığının 
etkeni bir virüs olup, birbirinden farklı 7 
tipi mevcuttur. Bunlar A, O, C, Sat 2, Sat 
3 ve Asya 1 Tipi olarak adlandırır.Farklı 
olarak Ülkemizde ilk defa  Vanda görülen 
Nepal tipi Şap hastalığı birçok İlde 
hayvan telefine neden olmuştur, İlimizde 
de sadece bir işletmede şap hastalığı 
(şap tipA) görülmüş , mihrak bölgesinde 
idari ve fenni tedbirler alınarak hastalık 
yayılmadan söndürülmüştür. 
Bakanlığımızın bölgesel risklerin 
azaltılmasına dayalı şap hastalığının 
kontrol ve eradikasyon  projesi 
kapsamında, 2016  ilkbahar şap aşılama 
döneminde ilimizde yapılan plan ve 
programlar dahilinde aşılama çalışmaları 
başlatılmıştır. İl merkezinde 4220 adet 
aşı, ilçeler dahil olmak üzere il genelinde 
toplam 18,027 hayvan aşılanmıştır. Şubat 
ayı itibariyle il genelinde % 94 başarı ile 
şap aşılama programı bitirilmiştir.

 02.12.2011 tarihli ve 28130 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Sığır Cinsi Hayvanların 
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi 
Yönetmeliği” hükümlerine göre; 
İlimizde 0-3 aylık büyükbaş ve 0-6 
aylık küçükbaş hayvanlar küpelenerek 
kayıt altına alınmaktadır. Küpelenen 
büyükbaş hayvanlar Türkvet veri 
tabanına, küçükbaş hayvanlar ise KKKS 
( Koyun Keçi Kayıt Sistemi ) ‘ ye kayıt 
edilmektedir.
 Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan 
hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının 
daha etkin kontrolünü sağlamak, 
ülkesel ya da bölgesel eradikasyon 
programlarının etkin yürütülmesini 
desteklemek, ilgili birimlerce gerekli 
sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme 
ödemeleri kayıtlarının daha düzenli 

tutulması ve değerlendirilmesi amacıyla 
hayvancılık işletmelerinin belirlenmesi, 
tescili ile bu işletmelerde bulunan sığır 
cinsi hayvanların küpelenmesi, kayıt altına 
alınması ve hayvan hareketlerinin takibi 
ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 
Sığır cinsi hayvanların küpelenmesi için 
doğumundan itibaren en geç 20 gün 
içinde İl veya İlçe Tarım Müdürlüğüne 
başvurulmalı, ancak 20 günden 
önce hayvan doğduğu işletmeyi terk 
edecekse işletmeyi terk etmesinden 
önce gerçekleştirilir. Tanımlama süresi 
geçtikten sonra hayvanların bildirilip 
tanımlanması, Kanunun ilgili hükümlerine 
göre hayvan sahibine 734 lira idari para 
cezası verildikten sonra gerçekleştirilir. 
Tanımlanmayan ( Küpelenmeyen ) 
hayvanlar bulunduğu işletmeden 
nakledilemez. 

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARIN 
KAYIT  ALTINA ALINMASI
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İL OTLATMA PLANI

Bahar mevsiminin başladığı şu günlerde Karadeniz Bölgesinde ve ilimizde yaylaklara çıkma heyecanı başladı. Bu vesile ile 2016 yılında il 
genelinde uygulanacak olan il otlatma planı ve yaylaklarda yapılacak olan yaylak şenliklerinde uyulması gereken hususlar ile alakalı olarak İl 
Mera Komisyonu'nun aldığı kararlar:

Rize İli genelinde 2016 yılı otlatma sezonunda uygulanacak olan il 
otlatma planı;

1-İlimiz genelinde tüm yaylak alanlarında otlatma sezonu 15 Mayıs – 
30 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. (Küçükbaş hayvan sahipleri 15 
Ekime kadar kalabilecektir.)

2- Mera yaylak alanlarında ağır otlatma yapılmayacak, münavebeli 
otlatma sistemi uygulanacaktır. Yaylak alanlarında belirlenecek hayvan 
sayısından fazla hayvan otlatılmayacaktır.

3- Mera ve yaylak alanlarında otlatma düzenini bozacak hiçbir iş 
ve işlem yapılmayacaktır. 

4- İhtiyaç  fazlası mera ve yaylak alanların kiralanması Valilik 
tarafından yapılacaktır. Köy Muhtarlıkları tarafından kiralama 
yapılmayacaktır. Köy Muhtarlıkları, ilgili köyün kendi Hayvanlarını 
otlattıkları alanları belirleyecek ve bu alanlar dışında kalan ve göçerlere 
kiraya verilebilecek alanların sınırlarını belirtir haritalar ile beraber 
köy ihtiyar kurulu tarafından karara bağlanacak ve bu kararlar 
Kaymakamlıklar tarafından onaylanacaktır. Onaylanacak olan bu 
kararlar İl Mera Komisyonuna gönderilecek ve İl Mera Komisyonu 
tarafından değerlendirilecektir.

5- İl içi ve il dışı göçer hayvancılık yapan çiftçi aileleri, otlatma 
mevsimi başlamadan 60 (altmış) gün önce, kiralamak istedikleri yeri, 
getirecekleri hayvan sayısını belirten dilekçe, dilekçe ekinde yer alan 
nüfus cüzdan fotokopisi, kendi ve yanında çalışanlar hakkında sabıka 
kaydı ve hayvancılık iştigal belgesi ile birlikte Rize Valiliğine başvuracaktır.

6- Kiralama talebinde bulunacak olan çiftçi aileleri 15 Mart 2015 
tarihi mesai bitimine kadar müracaat dosyaları ile birlikte Rize Valiliğine 
müracaat edeceklerdir.

7- Otlatma hakkı bulunan çiftçi aileleri ( o köyde ikamet eden ya da 
son 6 aydır ikamet eden);  otlatma hakkı bulunan yaylağa veya meraya  
il içi veya il dışından satın alarak havyan getirmeleri durumunda; daha 
sonra il Mera Komisyonu tarafından açıklanacak olan ihale tarihinden 
önce koyun keçi kayıt sisteminden güncel hayvan sayısını belirtir belge 
ile satın aldığı hayvanların noter satış belgesini İl Mera Komisyonuna 
ibraz edeceklerdir.

8- Kiralama işlemi yapmadan hiçbir göçere otlatma 
yaptırılmayacaktır.

9- Yaylak ve meraları kiralayanların hayvanlarını kiraladıkları yerler 
nakletmeleri esnasında ekili- dikili ağaçlar, ziraatte kullanılan, su arkları, 
set ve bentler, hendek,duvar,tarla ve bahçe yolları gibi korunacak 
alanlar ”çiftçi mallarına yapacakları” tecavüz ve verecekleri zararlar Çiftçi 
Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilerek 
işlem yapılacaktır.

10- Yasaklanmış yerlerde hayvanlarını otlatmaya devam edenler; 
mera yaylak ve kışlak arazisini sürmek sureti ile tahrip edenler ve izinsiz 
inşaat yapanlar hakkında Mera Kanununun 19’uncu, 20’inci, 26’ıncı ve 
27 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.  

11- Yaylak alanında yapılacak olan yayla şenlikleri için İl Mera 
Komisyonundan en az 15 gün öncesinden izin alınacaktır.
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2016 yılı yaylak şenliklerinde 
uyulması gereken hususlar;

Bölgemiz Hayvancılığının Geliştirilmesi 
İçin Toplantı Düzenlendi

 Yapılması planlanan yaylak şenlikleri 
ile ilgili olarak yaylak alanının bulunduğu köy 
muhtarı, bağlı bulunduğu İlçe Kaymakamlığı 
vasıtası ile merkeze bağlı bulunan 
köylerin muhtarları direkt olarak İl Mera 
Komisyonundan şenlik tarihinden 15 gün 
öncesinden izin alacaklardır. 
 Yapılması planlanan yaylak 
şenliklerinde şenlik alanı belirlenecek ve bu 
şenlik alanı dışında herhangi bir faaliyette 
bulunmayacaklardır.
 Şenlik alanına giriş ve çıkış 

güzergahı belirlenecek ve bu alanların dışına 
çıkılmayacaktır.
 Şenlik alanına gelen araçlar için araç 
park yerleri belirlenecek, belirlenen yerler 
dışında araç parkı yapılmayacaktır. Seçilen 
park alanları otlatma yapılan alanların dışında 
olacaktır.
 Şenlik alanında ve çevresinde yaylak 
alanlarına zarar verilmeyecek, kazı ve dolgu 
yapılmayacaktır. 
 Şenlik alanında uygun görülecek 
noktalara seyyar çöp kutuları konulacak, 

çevreye atılan çöpler şenlik bitiminden en geç 
iki (2)  gün sonunda temizlenmiş olacaktır.
 Şenlik bitiminden iki (2)  gün sonra 
ilgili yaylak alanı İl Mera Komisyonuna bağlı 
Teknik Ekip tarafından kontrol edilerek, 
köy muhtarı ve şenlik komitesinden teslim 
alınacaktır.
 Alınan bu karalara uymayanlar 
hakkında 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri 
çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 Bakanlığımızca organize edilen 
Karadeniz Bölgesi Ortak Akıl Toplantısında 
dile getirilen ‘’Doğu Karadeniz Bölgesi Sahil 
Şeridinde Jersey Irkı Sığır Yetiştiriciliğinin 
Geliştirilmesi,  Mera ve Yaylakların daha etkin 
ve verimli kullanılması ile ilgili  olarak;  İlimizde 
hayvancılık faaliyetinde bulunan çiftçilerle 
İl Müdürlüğümüzce yapılan toplantılarda 
çiftçilerimize konu hakkında bilgilendirmeler 
yapıldı. Çiftçilerimizin Bakanlığımızdan 
hayvancılık destekleri ve hayvancılığın 

geliştirilmesi için yöremizde uygulanabilecek 
projeler hakkında çiftçilerimizin talepleri alındı.

 İl Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 
Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel 
Müdür Yardımcısı Mesut AKDAMAR’ın 
başkanlığında bölge il müdürlerinin  (Artvin-
Baybur t -G i resun-Gümüşhane-Ordu-
Trabzon) katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 
ilimizin ve bölgemizin ,  Mera ve Yaylaklarının 
hayvancılık faaliyetinde daha etkin olarak 

kullanılması için uygulanan ve uygulanacak 
olan Mera Islah ve Amenajman Projelerinin 
genel bir değerlendirmesi ile ilgili gerçekleşen 
görüş alışveriş toplantısı  Ridos Termal Otelde 
gerçekleştirildi.

 Toplantı sonucunda ilimizde ve 
bölgemizde uygulanabilecek projeler  ile 
çiftçilerimizin taleplerinin hazırlanan raporla 
beraber Bakanlığımıza gönderilmesine  karar 
verildi. 
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Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi 
Yapmak İsteyen İlimiz Arıcılarına 
Hibe Desteği

İl müdürümüz Sayın Şafak BULUT, Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı çerçevesinde ilimizde yürütülen 
ekonomik yatırımların son durumları hakkında 
bilgi almak ve proje sahiplerinin sorunlarını 
ve çözüm önerilerini dinlemek amacıyla 
yatırımları yerinde ziyaret etti.
            Karşılıklı iyi niyet ve nezaket ortamında 
gerçekleşen ziyaretler esnasında yatırımcılar 

projeden çok memnun kaldıklarını ve bu tür 
hibe desteklerinin artarak devam etmesi 
temennisinde bulundular. İl Müdürümüz 
Şafak BULUT'da yatırımcılara Bakanlığımızın 
uygulamış olduğu bütün projelerden ilimizin 
azami ölçüde yararlanması, üretimin ve 
istihdamın artırılması gayreti içerisinde 
olduklarını, bu gaye ile Bakanlığımızı 
kaynaklarından azami ölçüde faydalanmaya 

ve bu kaynakların ilimiz üreticilerine 
verilmesine çalıştıklarını söyledi. Ekonomik 
yatırımlar, Genç Çitçiye Hibe Desteği projeleri 
yanında 2016 yılanda arıcılarımıza kovan, 
organik temel petek, likapa bahçelerinin 
kurulması için likapa fidanı dağıtımlarını 
gerçekleştirdiklerini ve bu yardımların 
tamamen hibe olduğunu söyledi.

       DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan DOKAP Eylem 
Planı’nda DOKAP Bölgesi illerinde arıcılığın 
gelişimine katkı sağlamak amacıyla ülke 
genelinde verilen destekler dışında bölgeye 
özgü yeni desteklerin verilmesini amaçlayan 

destek programlarının uygulamaya konulması 
kararlaştırılmıştır.  
       2015 Yılında başlatılan “Arıcılık Altyapısının 
Desteklenmesi Programı” kapsamında 
11.11.2015 tarihinde saat 11.00’da 
Müdürlüğümüz toplantı salonunda DOKAP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın 
Ekrem YÜCE, İl Müdürümüz Sayın Şafak 
BULUT, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fevzi 
CİVAOĞLU, DOKAP BKİ Planlama ve Proje 
Geliştirme Birim sorumlusu Veteriner Hekim 
Şeref DEMİR, “Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” 

Proje Müdürü Yüksek Ziraat Mühendisi Derya 
BACAKSIZ ve ilimiz arıcılarının katılımı ile bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir.
       Toplantıda;  ana arı ve arı sütü üretimi 
konularında düzenlenen kurslarda başarılı 
olan arıcılarımıza üretim konuları ile ilgili, ana 
arı ve arı sütü üretim malzemelerinin alımı için 

2.500,00.-TL, hibe desteği sağlanması ve 
arıcılığa verilebilecek diğer desteklerle ilgili 
bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
       Toplantıda ayrıca ana arı ve arı sütü 
üretiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 
arıcılık malzemesi alımı için 62.500,00.-
TL tutarında hibe talebinde bulunan  25 

adet  arıcımıza malzeme alımların ne şekilde 
yapılacağı hususlarında bilgilendirme 
yapılmıştır.
       Projenin ilimiz arıcılarına hayırlı olmasını 
diliyoruz.  

Müdürlüğümüzden
Ekonomik Yatırım Projelerine Ziyaret
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KOOPERATİFLERİMİZİ TANIYALIM 
İYİDERE TARIMSAL KALKINMA 

KOOPERATİFİ ÇALIŞMALARI

Bu köşede her sayımızda ilimizde faaliyet 
gösteren bir kooperatifimizi tanıtacağız, 
Bu sayımızda İyidere ilçemizde faaliyet gösteren 
İyidere Tarımsal Kalkınma Kooperatifini 
tanıtacağız ve kooperatif başkanı sayın  
Muammer METE ile söyleşimiz olacak,
Kooperatif başkanı Muammer METE, sosyal 
alanda oldukça aktif bir insan aynı zamanda 
belediye başkan vekilliği görevini de yürüten 
sayın METE ilçe merkezindeki iki katlı kooperatif 
hizmet binasında bizi güler yüzle karşıladı. 
Bir taraftan ilimizle özdeşleşmiş çaylarımızı 
yudumlarken söyleşimize başlıyoruz. 
RTG: Kooperatifiniz ne zaman kuruldu. Kaç 
ortağınız var?
Başkan Muammer METE: 1966 yılında 160 
ortakla kurulan kooperatifimiz günümüzde 4500 
ortağımıza hizmet vermektedir.  
RTG: Kooperatifiniz hangi konularda faaliyet 
gösteriyor. Uygulamış olduğunuz projeleriniz var 
mı?
Başkan Muammer METE: Kooperatifimiz ilk 
kurulduğunda çay üreticisi olan ortaklarının 
en önemli girdi ihtiyacı olan ve o zamanlar 
temininde güçlük çekilen kimyevi gübre ihtiyacını 

karşılamaktaydı. Günümüzde kimyevi gübreye 
erişimin kolay olmasına ve alternatif temin 
imkânları olmasına rağmen yine ortaklarımızın 
büyük çoğunluğu ihtiyacı olan gübreyi 
kooperatifimizden temin etmektedir. Yıllık 2000-
2500 ton civarında gübre satışı yapıyoruz. 
Ortaklarımıza piyasa şartlarına göre daha ucuz 
ve kredili gübre temin ediyoruz. Ayrıca aynı 
ortaklarımızın yakacak ihtiyacı olan kömürü de 
temin ederek onların hizmetine sunmaktayız. 
 Kooperatifimizin kendi mülkiyetinde iki 
katlı hizmet binası bulunmaktadır. Bu binanın 
zemin katı kimyevi gübre deposu ikinci katı 
ise kooperatif muhasebe, yönetim, toplantı 
odası ile büyük bir feretiko atölyesi şeklinde 
düzenlenmiştir. Ayrıca mülkiyeti kooperatife 
ait olmayan bir adet tanzim satış mağazası ve 
bir adet de Rize bezinden üretmiş olduğumuz 
ürünlerin teşhir ve satışının yapıldığı dükkanımız 
mevcuttur. 
1992 yılında açılan tanzim satış mağazamız 
Rize’de market tarzında açılan ilk alış-veriş 
mağazası olma özelliğini taşımaktaydı. Bu 
vesileyle Rize’deki diğer marketlerin açılmasına 
ön ayak olunmuştur. Ayrıca barkod sistemini ilk 

defa kullanan market de bizim market olmuştur. 
Halen düzenli olarak 2500 civarında ortağımız 
alış-verişini marketimizden yapmaktadır. 
2004 yılında Rize Bezi üretimi yapmaya başladık. 
Rize Valiliği tarafından kurulan Feretiko Yürütme 
Kurulu Başkanlığını kooperatifimiz yürütmektedir.  
2008 yılında Rize ilinde Rize bezi üretip marka 
oluşturmak amacıyla yürütülen proje kapsamında 
Özel İdare Bütçesinden 200.000 TL’lik faizsiz geri 
ödemeli destek aldık. Bunun sonucunda patent 
ve coğrafi işaret çalışmalarımızı tamamladık.
Rize’de kendir ekimi için Tübitak ile ortak bir 
çalışma yapıldı. Şu anda kullandığımız kendirin 
büyük kısmı doğu Asya ülkelerinden gelmektedir. 
Rize bezi üretiminde kullanılan hammaddenin de 
ilimizde üretilmesi gayreti içindeyiz. 
Feretiko atölyemizde 20 adet dokuma 
tezgâhımız bulunmaktadır. 18 çalışanımızla salon 
takımları, çarşaf, iç çamaşırı, gömlek, perde ve 
yatak örtüleri v.b. 36 çeşit ürün üretmekteyiz. 
Üretilen ürünlerimizi internet üzerinden, satış 
noktalarımızdan ve fuarlarda pazarlamaktayız.
Diğer bir faaliyetimiz ilimize özgü kokulu siyah 
üzümden pekmez üretimi yapıyoruz. 2012 yılında 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle 
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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL 
MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASINA KAVUŞTU

ortaklaşa bir proje başlattık. Müdürlüğünüzce 
hibe olarak verilen 780  adet asma fidanı 
dağıtımı yapılarak asgari 500 m2’lik 20 ayrı 
bahçe kuruldu. Kooperatifimiz 2014 yılında 300 
kg pekmez üreterek satışını gerçekleştirdi. Üzüm 
kabuğunu ezerek pekmez yapmak için makine 
yaptırdık. Pekmez üretimini, üzüm kabuğunu 
pekmeze katarak ve HMF’sini düşürerek 10 
saat düşük ısıda pişirme suretiyle yapmaktayız. 
Yöreye özgü üretmiş olduğumuz pekmeze 
rağbet oldukça fazladır. Pekmezde üretiminde 
üzerinde özellikle durulması gereken imalat 
esnasında pekmezin yakılması sonucu insan 
sağlığına zararlı ürüne dönüşmesidir. Ürettiğimiz 
pekmezde yanma olmadığı gibi insan sağlığı 
için son derece gerekli üzüm kabuğunu ezerek 
pekmez içinde kalmasını sağlıyoruz, böylece 
oldukça faydalı minerallerin pekmez içinde 
kalmasını sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz bu 
pekmez üretimi ile yöremiz üreticilerinin gelirinin 
artırılmasına, özellikle sofralık vasfında olmayan 
üzümün değerlendirilerek önemli ölçüde katma 
değer yaratılmasına katkıda bulunmaktayız. 
Ayrıca Trabzon Hurmasından da pekmez üretimi 
yapmaktayız. 
Özellikle kokulu siyah üzüm üretim projesi ve 
pekmez yapımında Müdürlüğünüzden almış 
olduğumuz teknik ve maddi yardımlar için 

kurumunuza teşekkür ediyoruz. 
RTG: Görüldüğü üzere çok farklı alanlarda 
hizmet vermektesiniz. Bunun dışında tanıtım 
etkinlikleriniz oluyor mu?
Başkan Muammer METE: Fuarlarda Rize 
Değirmeni imal edip ilimizin tanıtıma katkıda 
bulunduk. Ayrıca fuarda 3000 kişiye yoğurt ve 
mısır ekmeği dağıtımı yaptık.
RTG: Karşılaştığınız sorunlar nelerdir?   
Başkan Muammer METE: Hizmetlerimizde 
temel hedef kar değildir. Gübre, Rize Bezi 
ürünleri, pekmez ve tanzim satış mağazamızdaki 
pazarlama stratejimiz minimum kar üzerine 
kurulmuştur. Dolaysı ile sermaye birikimimiz 
yetersiz kalmaktadır. Sermaye artırımında 
ise hukuki sorunlarla karşılaşıyoruz. İşletme 
sermayesinin yetersizliği en temel sorunlarımızdan 
birisini oluşturmaktadır. Ayrıca ortaklarımızın 
kooperatife ilgileri arzulanan düzeyde olmaması 
en temel sorunlarımızdır.
RTG: Görüyoruz ki çok değişik alanlarda 
faaliyet göstermektesiniz. Bu çalışmalarınızda 
kamu kurumlarından yardım aldınız mı? Proje 
sunduğunuzda kooperatiflere hibe ve düşük 
faizli kredi kullanma imkanınız yok mu?
Başkan Muammer METE: Kamu kurumlarından 
elbette yardım aldığımız da oluyor. Feritiko 
atölyesinin açılmasında Özel İdareden geri 

dönüşümlü kredi kullandık. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğünden  üzüm fidanını 
hibe olarak aldık. Yine yaptığımız üretimlerde 
Müdürlüğünüz ve ilgili Müdürlüklerden teknik 
yardım almaktayız. 
RTG: Gelecek için planlarınız nelerdir?
Başkan Muammer METE: 2016 yılı için kapama 
bahçe şeklinde ortaklarımız ile Karayemiş, Laz 
Elması, Demir Elma,  gibi yöremize has meyvelerin 
üretimini planlıyoruz. İlimizde üretilen portakalların 
toplanarak okul çağındaki öğrencilere portakal 
suyu olarak dağıtılmasını hedefliyoruz. Ayrıca 
ahşap yayık ile ayran üreterek vatandaşlarımıza 
satış yapmayı düşünüyoruz. Büyük bir atölye 
kurarak pekmez, sirke,  marmelat ve şıra üretimi 
yapmayı planlıyoruz.
 Kooperatifimiz ekonomik faaliyetler 
yanında sosyal projelerde de yer almaktadır. 
Ortaklarımıza hizmet sunulmakta, ürettiğimiz 
ürünlerle ilçemizde istihdam yaratmaya 
çalışmakta buna ilave olarak da ilimizin tanıtımına 
da katkıda bulunma gayreti içindeyiz. 
RTG: Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Başkan Muammer METE: Bize bu imkanı 
tanıdığınız için size ve kurumunuza teşekkür 
ederiz.

*RTG: Rize Tarım Gündemi

Rize Çevre şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından 
27.03.2015 (2015/24455)  tarihinde ihalesi 
yapılan ek hizmet binası  723.000,00 TL 
bedelle ÖN-KA Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret 

Ltd.Şti. ne kalmıştır.  Ön-Ka Turizm İnşaat 
Taahhüt Ltd.Şti  firmasıyla 11.05.2015 
tarihinde sözleşme yapılmış olup; 14 Mayıs 
2015 Tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin yer 

teslim tarihinden itibaren 240 gün içerisinde 
bitmesi planlanmış olan inşaat  çalışmaları 
tamamlanmıştır.

ARAÇ FİLOMUZA 3 ARAÇ EKLENDİ
Döner Sermaye İşletmesinden karşılanmak 
üzere 17.11.2015 Tarihinde ihale edilerek 2 
adet 4*4 Çift Kabin araçlar ile 1 Adet 27+1 
Otobüs filomuza eklenmiştir.
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GENÇ ÇiFTÇiYE
30 BiN TL'YE 
KADAR HiBE

 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi  Projesi, 
tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç 
çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, 
gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç 
nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal 
alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin 

desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan 
" Genç Çiftçi Projesi" nin tanıtımı amacıyla 
Tuzcuoğlu Memişağa Parkında 15, 18 ve 19 
Nisan tarihlerinde Müdürlüğümüz tarafından 
stant açılmıştır. Açılan standa vatandaşlarımız 
yoğun ilgi göstermiştir. 
 Tanıtımı Müdürlüğümüz internet sitesi, 
basın ile Belediyeye ait Bilboard ve Raketlerde 

yapılmakta olan Projeye 650 başvuru olmuştur. 
Başvuru tarihi sonuna kadar  sayının 1000’i, 
hibe tutarının ise 3 Milyon TL’yi bulması 
beklenmektedir. Başvurular damızlık dişi düve 
ve besi danası yetiştiriciliği ile arıcılık alanında 
yoğunlaşan projenin ilimiz genç çiftçilerine 
hayırlı olmasını dileriz. 


