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Gündoğdu limanında düzenlenen törene, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan KARAL ve Osman Aşkın BAK, Rize İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Şafak BULUT, Müdürlüğümüz personelleri, Rize belediye başkanı Prof. Dr. Reşat KASAP, İl genel meclis 
başkanı Mehmet KAZANCI Arıcılar Birliği Başkanı Fevzi CİVAOĞLU ve sertifika almaya hak kazanan arıcılar katıldı. Sayfa 2’de

İl  Müdürlüğümüzün “ Rize İlinde Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi “ kapsamında son etab olarak 
Rize merkezde arıcılık faaliyetinde bulunan arıcılara kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile düzenlenen “Lider Çocuk Tarım 
Kampı” sona erdi. Kamp öğrencilere, 
doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandır-
mak, tarladan sofraya gıda, üretim tekno-
lojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilinç 
oluşturmak amacıyla düzenlendi.

Su, insan yaşamı için oksijenden sonra 
gelen en önemli öğedir ve beslenmemizin 
vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan, besin al-
madan haftalarca canlılığını sürdürmesine 
karşın, susuzluk durumunda ancak birkaç 
gün yaşayabilir. İnsan vücudunun su içeriği 
yaşa ve cinsiyete göre %42 ile 75 arasın-
da değişmekle birlikte yetişkin insan vücu-
dunun ortalama %59’u sudur. 

Meyvecilik, ziraatın uzun zaman alan bir 
dalıdır. Meyveciliğin temelini oluşturan fidan, 
tesisin geleceğinde önemli bir yer tutar. 
Bu nedenle, iyi bir meyve yetiştiriciliği için 
iyi fidan gereklidir. Yöreye adapte olmuş 
ve pazar taleplerini karşılayacak çeşitlerin 
ismine doğru, virüsten ari, kaliteli fidanlarıyla 
tesis edilecek olan meyve bahçeleri kârlı 
yetiştiricilik için ilk adımdır.

Üreticilerimizin 2015 yılı üretim sezonundan 
doğan Bitkisel Üretim Desteklemelerine ilişkin 
çalışmalar tamamlandı ve hak edişleri belli 
oldu. İlimize üç kalemde (MGTAD, Fındık ve 
Organik Tarım) toplam 5,6 Milyon TL Bitkisel 
Üretim desteği ödendi.Çiftçi Kayıt Sistemi 
yönetmeliğine göre yapılan kayıtlar temel alınarak; 
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Tarım Kampı
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Sertifikalı Fidanın 
Önemi
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6120 KOVAN DAĞITIMI
DAHA GERÇEKLEŞTiRDiK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ortak protokol çerçevesinde 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele...

Ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamüller üretim 
ve satış noktaları denetlenmiştir. Gıda üretim 
ve satış yerleri hijyen ve uygunluk açısından 
denetlenip gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Osmanlılarda toprakların büyük bir bölümünün 
mülkiyeti devlete aitti. “Saban giren yer (tarım 
yapılabilen alan) özel mülk olmaz.” 

Bu sayımızdaki kooperatif tanıtımını güzide 
kooperatiflerimizden 53/8 sayılı pazar tarımsal 
kalkınma kooperatifine ayırdık.

Heyelanla Mücadele ve 
Çözüm Önerileri

Ramazan Ayında Fırın
Denetimlerine Hız Verildi

Osmanlıdan Günümüze Tarım 
Arazilerinin Kullanımı

Kooperatiflerimizi
Tanıyalım
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ARI KOVANI 
DAĞITIMLARIMIZ 
MERKEZ ETABI İLE 
SONA ERDİ
İl Müdürlüğümüzün “ Rize İli’nde Arıcılığın Gelişti-
rilmesi Projesi “ kapsamında son etab olarak Rize 
Merkez’de arıcılık faaliyetinde bulunan arıcılara 
kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Gündoğdu Limanı’nda düzenlenen törene, AK Parti 
Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Osman Aşkın 
Bak, Rize İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şa-
fak Bulut, Müdürlüğümüz personelleri, Rize Bele-
diye Başkanı Reşat Kasap, İl Genel Meclis Başkanı 
Mehmet Kazancı Arıcılar Birliği Başkanı Fevzi Civa-
oğlu ve sertifika almaya hak kazanan arıcılar katıldı.

İl Müdürümüz Şafak Bulut konuşmasında, “İlimiz-
de arıcılığın geliştirilmesi ve mevcut arı ırkımızın 
korunması amacıyla 2012 yılından bugüne İl Mü-
dürlüğümüzce 1203 arıcıya 12030 adet (24060 
kat) kovan dağıtımı yapılmıştır. Toplamda şimdiye 
kadar bal üreticilerimize 4.700.000,00 TL ödeme 
yapılmıştır. 2015 yılında 200 bal üreticimize 2000 
adet (4000 kat) kovan dağıtımı yapıldı. 2016 yılında 
306 kişiye 3060 adet (6120 kat) kovan dağıtılmış 
olup, şimdiye kadar Merkez İlçemize 1 milyon 200 
bin TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Rize İli Arı 
Yetiştiricileri Birliği üyesi Merkeze kayıtlı 250 bal 
üreticimize 2500 adet (5000 kat) çift katlı kovan 
dağıtımı tamamlanmıştır. dedi.

Konuşmaların ardından kovan dağıtım törenine 
geçildi. Arıcılara sertifikaları ve kovanları dağıtıldı.
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“ÇOCUKLAR LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI” 
PROJESİ İLE TARIMI KEŞFETTİLER

Rize İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
ile düzenlenen “Lider Çocuk 

Tarım Kampı” sona erdi.
  Kamp öğrencilere, doğa bilin-
ci ve çevre farkındalığı kazandırmak, 
tarladan sofraya gıda, üretim tekno-
lojileri ve gıda güvenilirliği hakkında 
bilinç oluşturmak amacıyla düzenlen-
di.
  Rize  Merkez İlçede bulunan 
okulların 4.sınıf öğrencilerinden De-
nizciler İlköğretim Okulu’ndan 7, Şev-
ket Yardımcı İlköğretim Okulu’ndan 6, 
Hüseyin Yardımcı İlköğretim Okulu’n-
dan 5, vakıflar İlköğretim Okulu’ndan 
5 öğrenci olmak üzere kampa top-
lamda 23 öğrenci katıldı.
Kamp programı kapsamında İl Mü-
dürlüğümüz Gıda Mühendisleri tara-
fından kamp öğrencilerine ve diğer 
okullardaki öğrencilere “Bakliyatın 
Sağlık ve Beslenmedeki Önemi ve 
İklim Değişikliği” konulu eğitimler ve-

rilerek çocukların bilinçlenmeleri sağ-
landı.
 Kampa katılacak öğrencile-
re kompozisyon yazdırılarak Rize İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan 
komisyon tarafından kompozisyon 
yarışmasında ilk üçe giren öğrenciler 
belirlendi.
  Kampın 1’inci gününde öğ-
renciler; Fide ve fidan üretimi yapan 
üreticilerimizin misafirperverliğinde 
meyve fidanları ve sebze fideleri ye-
rinde gezdirilerek bilgilendirilmeleri, 
tohumla toprağı buluşturmanın he-
yecanını yaşadılar. 
Rize /Pazarköy’de bulunan ve baklagil 
dolumu yapan tesis ziyaret edilerek 
baklagilleri yakından  görmeleri sağ-
landı. Çalışanlar tarafından sistemin 
işleyişi ile ilgili bilgiler verildi.
Kampın 2’nci gününde; Güneysu İl-
çesi Arapdüzü Mesire alanına gezi 
programı düzenlendi. Boş bir arazide  
baklagil ekimi yapıldı. Çeşitli etkinlik-
ler ve oyunlar tertiplenerek eğlenme-

leri sağlandı.
Kampın 3’üncü gününde; müdürlü-
ğümüz toplantı salonunda “tarımda 
ve beslenmede bakliyatın önemini 
ve iklim değişikliği ”  konulu sunum 
yapıldı. İl Müdürümüz Şafak BULUT  
Bakanlığımız tarafından düzenlenen 
tarım kampının öneminden bahse-
derek, bu tür etkinliklerin çocuklarda 
önemli kazanımlar sağladığını ve öğ-
rencilere Bakanlığın ve İl Müdürlüğün 
faaliyetleri hakkında bilgilendirme 
yaptı.
 Kompozisyon yarışmasında ilk 
üçe giren öğrencilere Müdürlerimiz 
tarafından  ödülleri verildi ve kampa 
katılan Lider Çocuklara Katılım Bel-
geleri ve çeşitli hediyeler verildi.
Kampa katıldıkları için çok mutlu ol-
duklarını, keyifli vakit geçirerek, yeni 
yerler gördüklerini söyleyen öğrenci-
ler, bu imkanı sağlayan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile İl Müdürlü-
ğü’ne teşekkür ederek, bu tür etkin-
liklerin devam etmesini istediler.
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HEYELANLARLA
MÜCADELEDE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak 
protokol çerçevesinde Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdür-
lüğü’nce düzenlenen “Ulusal Heyelan 
Sempozyumu”, 27-29 Nisan 2016 
tarihinde Ankara’da ATO Congresium 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’n-
da yapıldı.
Ulusal Heyelan Sempozyumuna  Or-
man ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Vey-
sel EROĞLU, Çevre ve Şehircilik Eski 
Bakanı Fatma Güldemet SARI, Çöl-
leşme ve Erozyonla Mücadele Genel 
Müdürü Hanifi AVCI, Afad Başkanı 
Dr. Fuat OKTAY, Tarım Reformu Ge-
nel Müdürlüğü çalışanları, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları, özel sektör 
temsilcileri ile üniversitelerden aka-
demisyenler katıldı.
Ulusal Heyelan Sempozyumunun 
amacı; afetler ile etkin mücadelede 
kurum ve kuruluşların heyelan, sel 
ve taşkın afetlerine yönelik yapmış 
olduğu ve bundan sonra yapılması 
gereken çalışmaları ortaya koymak 
için kurumlar arası işbirliği ve ko-
ordinasyonu sağlamak, kurumların 
çalışmalarından haberdar olunması,  
bütüncül yaklaşımın sağlanması, bir-
likte çalışma kültürlerini oluşturmak, 
denetimin ve uygulamaların etkinliği-
ni arttırmak, problemlere karşı teknik 
ve idari çözümler üretmek, projeler 
yapmak ve geliştirmek, afetlerde ger-
çekçi ve objektif olarak tartışmalar ve 
çözüm önerilerinin oluşturulmasıdır.
Sempozyumla kurumların heyelan 
konusunda yaptıkları çalışmalar, or-
taya konularak alınacak tedbirler, 
ihtiyaçlar, teknik gelişmeler, uygula-

madaki aksaklıklar, idari ve teknik hu-
suslar, mevzuatta yapılması gereken 
konular ele alınmıştır.
 Sempozyumda Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Ge-
nel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinde 
Heyelanlı Alanların Tespiti ve Heyelan 
Kontrol Çalışmaları ve Rize İlinde Ta-
rım Arazilerinde Heyelan Problemle-
ri konulu sunum Rize Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü personeli ta-
rafından yapılmıştır.
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
olarak; Ülkemizde heyelan çoğun-
lukla yüksek eğime sahip arazilerde 
yer alan su toplama havzalarında, 
bitki örtüsüne bağlı olarak ani oluşan 
sağanak yağışlar sonucu meydana 
gelmekte ve her yıl yüzlerce hektar 
tarım arazilerini olumsuz etkileye-
bilmektedir. Ülkemizde doğal olarak 
gelişen afet sayısı azdır. Ancak birçok 
heyelan ve doğal afetlere insan eliyle 
zemin hazırlanmıştır. Ülkenin tama-
mında farklı şekillerde heyelan türleri 
bulunmakla birlikte çoğunlukla Doğu 
Karadeniz Bölgesinde heyelanlar 
oluşmaktadır.
Heyelan, depremden sonra Türki-
ye’de en önemli afetlerden biridir. 
Depreme hazırlık ve farkındalık konu-
sunda çok iyi noktaya gelindi. Heyela-
nında önleyici tedbirlerin alınmasıyla 
iyi noktalara gelineceği hedeflenmek-
tedir. Bu konudaki Bakanlığımızın he-
defleri;
* Bakanlığımızın görev alanı içinde 
yer alan 5403 sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda, tarım 
toprağının korunması amaçlanmakta-
dır.
Buna göre heyelan sonucunda mey-

dana gelebilecek tüm zararların ve 
toprak kayıplarının önüne geçilmesi, 
tarım arazilerinde heyelan oluşumu-
na neden olacak hatalı kullanım şekil-
lerinin belirlenerek, heyelanın kontrol 
altına alınması ve tarımsal faaliyetini 
yürüten çiftçilerimizin desteklenme-
si için “Tarım Arazilerinde Heyelan 
Kontrol Çalışmaları Projesi” 2015 yı-
lında Bakanlığımızca başlatılmıştır.
*Tarım arazilerinde meydana gelen 
heyelanlarda teknik ve maddi destek 
sağlanması çalışmalarında, arazi özel 
mülkiyete kayıtlı ise bu durumda ye-
rel yönetimlerden kaynak sağlanama-
maktadır. Ancak İlgili kanunlar çerçe-
vesinde İl Özel İdareleri ve Büyükşehir 
Belediyelerine yetki verilerek kaynak 
aktarılması durumunda bu sorunun 
giderilmesi amaçlanmaktadır.
*Bakanlığımızca, 3083 sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanununa göre 
yapılan Arazi toplulaştırma çalışmala-
rında erozyon ve heyelanlı alanlarının 
tespit edilerek bu bölgelerde parsel 
planlarının arazi eğimi dikkate alına-
rak oluşturulması planlanmaktadır.
*5403 sayılı Kanun’un 12’nci madde-
si kapsamında yapılacak toprak ko-
ruma projeleri çalışmalarına heyelan 
riski altında bulunan alanlar için proje 
geliştirilmektedir.
Bunların yanında;
         * Toplulaştırma çalışmaları dışın-
da Türkiye’deki tarım arazilerinin tara-
narak erozyon ve heyelanlı alanlarının 
tespitinin yapılarak tarım arazilerinde 
erozyon ve heyelan risk haritalarının 
yapılması ,        
* İlimizde riskli bölgelerdeki tehlikeli 
yapılaşmaya dikkat çekilerek heyela-
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nın önlenmesi için sağlam zeminde, sağlam bi-
naların kurulması, bunun için de iyi bir planlama 
yapılması;
*İlgili kurumların eylem planı hazırlamaları,
*Bakanlıklar, kurum-kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşları ile daha iyi bir işbirliği içerisinde bu-
lunması,
*Erken uyarı sistemlerinin hayata geçirilmesi,
*Afetlere duyarlı, bilinçli toplum oluşturulması,
*Valilik, yerel yöneticiler, üniversiteler, meslek 
odaları ve konuyla ilgili kamu kuruluşlarının, ilgili 
birimleri tarafından ortaklaşa yürütülecek bilim-
sel çalışmalarla baş gösteren sorunlara kalıcı çö-
zümler konusunda birlikte hareket edilmesi,
*İlimizdeki çay alanlarının büyük bir bölümü 
yüksek eğimli alanlarda bulunup buralara ulaşım 
için açılan yollar, arazinin bütünlüğünü bozmak 
suretiyle heyelana zemin hazırlamakta olup, hal-
kın güvenliği ve tarım alanlarının korunabilmesi 
için arazi içi yolların dikkatli planlanması,  gerekli 
durumlarda istinat duvarları ile heyelan tetikle-
yici olabilecek noktaların stabil hale getirilmesi 
heyelandan diğer tabii afetlerden korunmada 
önem arz etmektedir.
  
  Heyelan, sel ve taşkınların özellikle Kara-
deniz Bölgesi’nin ayrılmaz  bir parçası olduğu dü-
şünüldüğünde, doğru ve gerçekçi çözüme odak-
lanarak erozyon, heyelan, çığ ve taşkın olayları 
havza bazlı entegre bir şekilde ele alınarak bu 
konuda ihtisas grupları oluşturulmalı ve birbirini 
destekleyen eylem planları hazırlanmalıdır. Tür-
kiye’de çok büyük bir bilgi birikiminin olması ve 
bunların değerlendirilmesiyle heyelanların ön-
lemlerinin artırılması, afetlere hazırlık konusun-
da sistem kurmayı, sistemli hareket etmeyi; afet 
öncesi, sırası ve sonrası; kimin, neyi, ne zaman 
ve nasıl yapacağını belirlemeliyiz. 

Çünkü Rize halkı sel-heyelan-taşkın ve toprak 
kayması gibi önemli tehlikelerin oluşturduğu 
riskle yaşamayı öğrenmek zorundadır.

Daha müreffeh ve mutlu bir yaşam için belirti-
len çözüm önerilerinin uygulamaya geçirilmesi 
önem arz etmektedir.
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 Su, insan yaşamı için oksijen-
den sonra gelen en önemli öğedir ve 
beslenmemizin vazgeçilmez bir par-
çasıdır. İnsan, besin almadan hafta-
larca canlılığını sürdürmesine karşın, 
susuzluk durumunda ancak birkaç 
gün yaşayabilir. İnsan vücudunun su 
içeriği yaşa ve cinsiyete göre %42 
ile 75 arasında değişmekle birlikte 
yetişkin insan vücudunun ortalama 
%59’u sudur. Vücut fonksiyonlarının 
çalışmasında, metabolizmanın den-
gesinin sağlanmasında ve vücutta 
pek çok biyokimyasal reaksiyonunun 
gerçekleşmesinde su son derece 
önemli rol oynamaktadır.
Su;
• Besinlerin sindirimi, emilimi ve 
hücrelere taşınmasında,
• Hücrelerin, dokuların organ ve 
sistemlerin düzenli çalışmasında,
• Metabolizma sonucu oluşan zararlı 
maddelerin taşınması ve vücuttan 
atılmasında,
• Sindirim sisteminin düzenli çalış-
masında,
• Vücut ısısının denetiminin sağlan-
masında,
• Eklemlerin kayganlığının sağlanma-
sında,

• Çeşitli biyokimyasal olayların ger-
çekleşmesinde yardımcıdır.
Büyüme ve vücut fonksiyonlarının 
devamı yeterli su alımı çok önemlidir. 
Yapılan çalışmalar uygun miktarlarda 
günlük su tüketiminin;
• Soğuk algınlığı,
• Kabızlık,
• İdrar yolu enfeksiyonları,
• Cilt sağlığının korunması,
• Organizmanın toksinlerden arındı-
rılması,
• Kilo kontrolü programlarında zayıf-
lamaya yardımcı olması, cildin nem 
ve elastikiyetinin düzenlenmesinde 
rol oynaması nedenleriyle selülit 
oluşumunun önlenmesinde yardımcı 
olduğu bilinmektedir.
Soğuk günlerde üşüdüğümüzde veya 
yazın çok sıcak, rutubetli günlerinde 
olduğu gibi aşırı sıcaklık durumunda, 
vücudun normal sıcaklığını korumak 
için suya olan ihtiyacı artmaktadır. 
Sıcak, nemli havalarda vücut terleye-
rek sıvı kaybını arttırır. Bu nedenle, 
sıcaklık artışının başladığı şu gün-
lerde sıvı tüketiminin arttırılmasına 
özen gösterilmelidir.
• Sabah kalkıldığında ilk yapılması 
gereken işlerin başında 1 bardak su 

içmek de olmalı,
• Her tuvalet sonrası, kaybedilen 
sıvıyı yerine koymak için 1 bardak su 
içilmeli,
• Egzersiz yaparken ve özellikle 
sıcak havalarda çalışırken su tüketimi 
arttırılmalı,
• Özellikle hava ve deniz yolculukla-
rında su tüketimi arttırılmalı,
• Suyu her zaman görünür bir yerde 
bulundurmalı, susama hissi beklen-
meden su tüketmeye özen gösteril-
melidir.
Her gün ne kadar su içmelisiniz?
Genel bir kural olarak, vücutta olu-
şan zararlı maddelerin atımını sağla-
mak ve vücut sıvı dengesini koruya-
bilmek için 8-10 bardak (2,5 litre) su 
tüketilmesi önerilmektedir.
İnsanlar su gereksinimlerini genelde; 
içecekler, besinler ve metabolizma 
olmak üzere üç kaynaktan sağlar-
lar. Besin içerisinde bulunan besin 
öğelerinin yakılması sonucunda su 
oluşur. Diyette proteine göre kar-
bonhidrat ve yağın yüksek olması 
metabolik 
suyu 

SUYUN HAYATIMIZDAKİ ÖNEMİ
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arttırır. Yediğimiz besinler ve içecek-
ler yoluyla da vücudumuza su sağ-
larız. Örneğin sebze ve meyvelerin 
yaklaşık 85-% 90’ı , 1 su bardağı sü-
tün %90’ı sudur. Gün içerisinde içti-
ğimiz çay, kahve, soda vb. içeceklerle 
ile de sıvı almaktayız. Ancak kafein 
içeren kahve, çay ve diğer içecekler 
sıvı ihtiyacını karşılasa da uygun su 
kaynakları olarak sayılmazlar. Örne-
ğin kafein içeren kahve içildiğinde 

su alırsınız ancak diüretik etkisinden 
dolayı daha fazla idrar çıkışı yaparak 
daha fazla sıvı kaybedersiniz.
Sağlıklı ve güvenli su nedir?
Güvenilir su zararlı bakteriler, ze-
hirli materyaller ve kimyasalları 
içermeyen sudur. Sağlık Bakanlığın-
ca ruhsatlandırılmış ticari amaçla 
satılan kaynak suları, içme suları 
ve doğal mineralli sularda üretim 
aşamaları kontrol altına alınmış ve 

Sağlık Bakanlığı denetimine tabii 
güvenli sulardır. Şehir şebeke suları 
da belediyelerce rutin olarak kontrol 
edilmekte, şehir suyunda bulunması 
muhtemel olan virüs, bakteri ve çe-
şitli patojenler çeşitli dezenfeksiyon 
yöntemleri ile ortadan kaldırılmaya 
çalışılmakta ve bu sular da güvenli 
hale getirilmektedir.

Kaynakça
1. Su temini ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemeler. T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gıda Güvenliği Daire Başkanlığı, Ankara, 2005.
2. Oğur R, Güler Ç. 21. yüzyılda niçin klorlama?. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni: 3(8), 2004.
3. World Health Organization. Guidlines for drinking water quality.2nd edition, Vol 1, Recommendations, 1993.
4. Baysal A., Beslenme, Hatiboğlu Yayınevi. 9. Baskı, Ankara, 2002.

RAMAZANDA FIRIN 
DENETİMLERİNE HIZ VERİLDİ

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu kapsamında Ramazan Ayı’nda İlimiz gene-
linde fırınlar, unlu mamüller ve pastacılık ürünleri üre-
ten/satan işletmeler yoğun bir şekilde denetime tabi 
tutulmuştur.
     Müdürlüğümüzce yapılan kontrol ve denetimler, Risk 
Esası baz alınarak 21 Haziran 2016 tarihi itibari ile Ri-
ze-Merkez ve İlçelerimizde toplamda 141 adet ekmek 

ve ekmek çeşitleri ile unlu mamüller üretim ve satış 
noktaları denetlenmiştir. Gıda üretim ve satış yerleri 
hijyen ve uygunluk açısından denetlenip gerekli bilgi-
lendirmeler yapılmıştır.
 Denetimlerimiz yıl boyunca devam etmekte 
olup. Şikayetleriniz için Alo 174 Gıda İhbar hattımız 24 
saat açık bulunmaktadır.
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YENİ ÇAY SEZONU İLE BERABER 
DENETİMLER BAŞLADI

İl Müdürlüğümüz kontrolörlerince 
çay fabrikaları denetimlerine, çay 
sezonunun açılmasıyla birlikte baş-
landı.
 Rakımın düşük olduğu denize yakın 
yerlerde çayın daha erken başlaması 
(Deniz seviyesindeki çay bahçeleri, 
yüksek rakımlı yerlere göre daha sı-
cak olduğundan ve daha fazla güneş 
ışığı aldığından dolayı buradaki çay-
ların büyümesi daha erken olmak-
tadır. ) nedeniyle öncelikle Fındıklı 

ilçemizdeki çay fabrikalarının dene-
timiyle başlanıldı.  Fındıklı ve Çayeli 
ilçelerinde bulunan çaykur ve özel 
sektöre ait fabrikaların denetimleri 
büyük ölçüde tamamlandı. Her yıl 
üretilen siyah çay ürünlerinden nu-
mune alınarak Türk Gıda Kodeksine 
uygun olup olmadığına bakılır. Çay 
fabrikası denetimlerinde çayın fab-
rika alanına girişinden başlayarak, 
Soldurma, Kıvırma, Fermantasyon( 
Oksidasyon), Tasnif, Depo, sosyal 

alanlar olmak üzere; gıda ile temas 
eden madde ve malzemelere, hijyen 
şartlarına, etiket bilgilerine, son-
rasında ise insan tüketimine sunu-
lacak ürünün  ambalajına, tavsiye 
edilen tüketim tarihine kadar her 
türlü kontrol ve denetimler yapıl-
maktadır.
Kontrol ve denetimlerimize İlimizde 
bulunan 143 adet kamu ve özel çay 
fabrikalarının yoğun olduğu Güney-
su ilçemizde devam edilmektedir. 
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NİTRAT KİRLİLİĞİ 
İZLEME ÇALIŞMALARI 
KAPSAMINDA 
İSTASYON SAYILARI 
ARTTIRILDI
Bir nitrik asit tuzu olan nitrat bit-
kiler için önemli bir besin kayna-
ğıdır. Nitrat dünyamızda doğal 
olarak bulunmaktadır. Ancak nit-
ratın içme sularında yüksek mik-
tarda bulunması insan sağlığı için 
zararlıdır. Özellikle bebeklerde 
metheamoglobinemi hastalığına 
neden olabilmekte hatta ölümle 
sonuçlanabilmektedir. (1)
              AB mevzuatı uyum çer-
çevesinde Tarımsal Kaynaklı Nit-
ratın neden olduğu kirliliğe karşı 
sularımızın korunması yönetme-
liği (18 Şubat 2004) kapsamında 
İl Müdürlüğümüzce 8 istasyon 
belirlenerek analizler yapılmaya 
başlanmıştır.
İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Şubesi teknik personel-

lerince ilimize bağlı tüm ilçelerde, 
tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine 
maruz kalabilecek su kaynak-
larından her ay düzenli olarak 
örnekler alınarak gerekli analiz-
ler yapılmaktadır.  2015 yılında 
her ay 8 yüzey suyu, 3 ayda bir 
2 yeraltı suyu olmak üzere 1 yıl-
da toplam 10 istasyondan alınan 
104 su numuneleri ile ilgili ana-
lizler yapılmıştır.  2016 yılında 
yeni eklenen 6 istasyonla birlikte 
her ay 14 yüzey suyu, 3 ayda bir 
2 yeraltı suyundan alınan su nu-
muneleri ile toplamda 176 adet 
su analizi yapılması planlanmak-
tadır. Yapılan analizlerde nitrat 
değeriyle birlikte orto-fosfat, 
toplam fosfor ve azot değerleri-
ne de bakılmaktadır.

KAYNAKLAR
(1). Ardıç, C., 2013 İçme Suyundaki Nitrat Konsantrasyonunun İnsan Sağlığı Üzerine Oluşturduğu Risklerin Be-
lirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı. 
İstanbul.
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2015-2016 BALIK AVI SEZONUNUN KAPANMASIYLA 
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Deniz ve İç Sularımızdaki su ürün-
leri stoklarının korunması, popülas-
yonun kendini toparlamasına imkân 
verilmesi ve türlerin devamlılığının 
sağlanabilmesi için ekonomik olarak 
avcılığı yapılan su ürünlerinin üreme 
dönemleri dikkate alınarak belirle-
nen takvim gereği 2015-2016 Su 
Ürünleri Avcılık Sezonu 15 Nisan 
2016 tarihi itibari ile sona ermiştir.  
 Balıkçılık av sezonunun ka-
panmasıyla birlikte ilimiz balıkçıla-
rı yeni sezon hazırlıklarına başladı. 
Geçtiğimiz avcılık sezonunda faa-
liyet gösteren gırgır teknelerimiz 
tersanelerde bakıma alınırken, av-
cılıkta kullanılan eskiyen, yıpranan 

ağlarda, ağ onarımı konusunda usta 
balıkçılar tarafından tamir edilmeye 
başlandı. Yeni sezon hazırlıkları kap-
samında gırgır gemilerimizin yoğun 
olarak bulunduğu, Merkez Motorcu, 
Gündoğdu, Söğütlü, Çayeli, Pazar 
Kirazlık, Pazar Balıkçı Köyü Balıkçı 
Barınaklarında ekiplerce gırgır ağla-
rının bakım ve onarımları yapılmak-
ta ve yeni sezona eksiksiz girilmesi 
için hazırlıklar devam etmektedir.
Av sezonunun tamamlanmış olması 
nedeniyle Deniz ve İç Sularımızda 
Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen  3/1  Numaralı Tebliğ 
ile su ürünleri avcılığına getirilen 
genel yasaklarda başlamış oldu. Bu 

yasaklara göre: 
 *Tüm denizlerde 15 Nisan - 
31 Ağustos tarihleri arasında gırgır 
ağları ile su ürünleri avcılığı, trol av-
cılığına açık tüm karasularımızda ise 
15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasın-
da trol ağları ile su ürünleri avcılığı 
yasaklanmıştır.
*Fanyalı ve fanyasız, alttan büzül-
meyen, mapa ve tel bulunmayan 
alamana (voli) ağları ile dönem boyu 
avcılık yapılması serbesttir. Ancak 
22 metreden (12 kulaç) daha fazla 
derinliğe sahip alamana (voli) ağla-
rı ile gırgır avcılığının yasak olduğu 
dönemde, avcılık yapılması yasaktır.
*Karasularımızda 1 Mayıs - 31 

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

çekek yerlerinde bulunması yasaktır. 
 *Birincil ve/veya ikincil av araçları trol veya gırgır ola-
rak tanımlanmış balıkçı gemilerinin, bu av araçlarıyla 
avcılığın yasak olduğu dönemde, Bakanlık izni haricin-
de başka istihsal vasıtalarıyla avcılık yapması yasaktır.
*Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürün-
lerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalat-
ta kullanılması yasaktır.
Su ürünleri stoklarımızın korunması ve sürdürülebilir 
balıkçılık için konulan bu kurallara uymak yasal zorun-
luluk olduğu kadar ayrıca vicdanı bir sorumluluktur. 
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FİDAN SEÇİMİ VE SERTİFİKALI FİDANIN ÖNEMİ

Meyvecilik, ziraatın uzun zaman alan 
bir dalıdır. Meyveciliğin temelini oluş-
turan fidan, tesisin geleceğinde önemli 
bir yer tutar. Bu nedenle, iyi bir meyve 
yetiştiriciliği için iyi fidan gereklidir. Yö-
reye adapte olmuş ve pazar taleplerini 
karşılayacak çeşitlerin ismine doğru, 
virüsten ari, kaliteli fidanlarıyla tesis 
edilecek olan meyve bahçeleri kâr-
lı yetiştiricilik için ilk adımdır. Bunun 
için sertifikalı fidan üretimine öncelik 
vermek gerekmektedir. FÜAB(Fidan 
Üreticileri Alt Birliği) verilerine göre 
Ülkemizde her yıl 38 milyon civarında 
meyve fidanı üretilmektedir. Bu mikta-
rın 5 milyon kadarı kamu kurum ve ku-
ruluşları, kalan 33 milyon fidan ise özel 
kişi ve kuruluşlar tarafından üretilmek-
tedir. Ülkemizde fidan üretiminde, ilgili 
tüm üretim faaliyetleri bir bütün olarak 
ele alınıp uygulanmaktadır. Yani bir fi-
danlıkta tohumdan aşılı fidan elde edil-
mesine kadar tüm faaliyetler yapılmak-
tadır. Modern ve kârlı bir meyveciliğin 
temeli fidancılıktır. Fidan seçiminden 
dikim tekniğine kadar gösterilecek ti-
tizlik kârlı bir yetiştiricilik için şarttır. Ye-
tiştirici bahçesinde kullanılacak fidanı, 
anacını ve kaleminin menşeini bilmesi, 
bu bahçeye uygulayacağı bakımla da 

yakından ilgilidir. Bu bakımdan sertifi-
kalı fidan kullanımı büyük bir önem arz 
etmektedir. Ülkemizde fidan sertifikas-
yonu ve sertifikalı fidan üretimi ile ilgili 
esaslar Meyve/Asma Fidanı ve Üretim 
Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlama-
sı Yönetmeliği’ne göre uygulanmakta-
dır. Ülkemizde çoğu fidancının ürettiği 
fidanların sertifika kademesi kısmında 
Standart yazmaktadır. Bu Standart ser-
tifikalı fidanların etiketleri sarı renkli 
olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından düzenlenmektedir. 
Standart sertifikalı fidanlarda fidan üre-
ticisinin bir damızlık parseli olması zo-
runluluğu yoktur. 
Fidan sertifikasyon sisteminde birde 
fidanın kademesi kısmında Sertifikalı 
yazan fidanlar vardır. Bu fidanlarda ise 
sertifikaya ait etiket rengi mavidir. Bu 
sebeple mavi sertifikalı fidan olarak 
anılmaktadır. Mavi sertifikalı fidanlar-
da fidan üreticisinin bir damızlık parseli 
olmak zorundadır. Bu damızlık parseli 
sertifikasyon sisteminde “3 No’lu Da-
mızlık Parsel’ olarak isimlendirilmiştir. 
3 No’lu damızlık parsele dikilen damız-
lık ağaçlar Üniversiteler ve Araştırma 
Enstitüleri tarafından hastalıklardan ari 
olarak üretilmek zorundadır. Yani mavi 

sertifikalı fidan üretmek isteyen fidan 
üreticisi, Üniversiteler ve Araştırma 
Enstitülerinden hastalıklardan ari fi-
danlardan temin ederek, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş 
izolasyon mesafesine dikkat etmek ko-
şulu ile 3 No’lu damızlık parsel kurmak 
zorundadır. Kurulan 3 No’lu damızlık 
parsellerde, damızlık çeşit tespiti yine 
yetkili Üniversiteler ve Araştırma Ensti-
tülerince yapılır. Her yıl damızlık parsel 
için bir ‘Kapasite Raporu’ düzenlenerek 
bu parselden üretilebilecek fidan yada 
klon anaç miktarı Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı uzmanlarınca tespit 
edilir ve fidan üreticisi bu miktar kadar 
mavi sertifikalı fidan üretebilir. Burada 
ismine doğruluk esası en önemli koşul-
dur. Kısacası Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığına bağlı kuruluşlarca tescil 
edilmiş bir parselden gelen aşı kalemi, 
aşı gözü ve klon anaçlarla üretilmiş fi-
dan gerçek ‘Sertifikalı’ fidandır ve Mavi 
Sertifikalı fidan olarak anılmaktadır. Ba-
kanlığın desteklemelerinde Sarı sertifi-
kalı fidana(standart Fidan) verilen des-
tek dekara 50- 150 TL aralığındayken 
Mavi sertifikalı(sertifikalı) fidanda ise 
dekara 100-400 TL aralığındadır.
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Osmanlılarda toprakla-
rın büyük bir bölümü-

nün mülkiyeti devlete ait-
ti. “Saban giren yer (tarım 
yapılabilen alan) özel mülk 
olmaz.” anlayışı geçerliy-
di. Miri arazi: Devlete ait 
topraklar.  Dirlik siste-
mi (Tımar Sistemi): Osmanlı 
Devleti’nde miri arazinin 
en önemli bölümü dirlik 
topraklarıydı. Tımar siste-
mi I. Murat Döneminden 
itibaren uygulanmıştır. Ge-
lirleri, devlet memurlarına 
ve askerlere maaş karşılığı 
olarak bırakılan topraklar. 
Dirlik sahiplerinin görevleri; 
Toprağı olan kişiler o bölge-
nin güvenliğini sağlamak, 
Toprakların işlenmesini de-
netlemek, vergi toplamak, 
Topladığı vergi karşılığında 
atlı asker beslerdi. Savaş 
çıktığında askerlerinin ba-
şında savaşa katılırlardı. 
Tımar sisteminde toprakla-
rın çıplak mülkiyeti devle-
te, kullanım hakkı köylüye, 
vergilerini toplama hakkı 
tımar sahibine aitti. Dirlik 
sistemi sayesinde; Hazi-
neden para harcamadan 

güçlü ordular oluşturulmuş, 
dirlik bölgesinin asayişi sağ-
lanmış ve böylece devletin 
iç ve dış güvenlik sorunları 
çözülmüştür.
Üretimde süreklilik sağlan-
mış, ülke bayındır hâle ge-
tirilmiş, göçebeler yerleşik 
hayata geçirilip halka zarar 
vermeleri önlenmiş, böyle-
ce sosyo-ekonomik denge-
ler korunmuştur.
Gerileme dönemi ile bir-
likte, toprak düzeni yenile-
nemeyince, tımar sistemi 
Tanzimat Fermanı (1839) 
ile kaldırılmıştır. Bu yıldan 
sonra mültezim uygulaması 
sona erdirilmiş ve vergilerin 
devlet görevlileri tarafın-
dan alınması kabul edilmiş-
tir. Ancak bu da, beklenen 
başarıyı gösteremediği için 
1841 yılında yeniden mül-
tezim uygulamasına geçil-
miştir. Tanzimat yıllarında 
özel mülkiyet haklarının 
uygulanması, büyük çiftlik-
lerin oluşmasına da neden 
olmuştur.1847 yılında çı-
karılan bir tebliğ de toprak 
parçalanmasının ilk adımı 
olarak tarihe geçmiştir. Bu 

tebliğde; toprağın miras 
yolu ile yalnızca babadan 
uygun olan oğula geçmesi 
kaldırılmış, kız evlatların da 
mirastan pay alması kabul 
edilmiştir. Toprak bütünlü-
ğü konusunda Osmanlı’nın 
son dönemlerinden beri 
yaşanan sıkıntılar, günü-
müzde daha da olumsuz bir 
boyut kazanmış ve tarım 
arazileri ile tarımsal işlet-
meler giderek küçülmüş, bu 
durum da istihdam ve ürün 
verimliliği ile verimin sürek-
liliğini sekteye uğratmıştır. 
Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığının verilerine 
göre; 3 milyon tarım işlet-
mesinin %65’i 50 dekarın 
altında, %83’ü ise 100 de-
karın altında araziye sahip 
durumdadır. Bu 3 milyon 
tarım işletmesi, 30 milyon 
parsele bölünmüş halde 
olup bu işletmelerin 40 
milyon varisi bulunmakta-
dır. Türkiye’de; 23.800.000 
hektar tarım arazisi vardır. 
Bunlardan sadece 15 mil-
yon hektar arazi, Çiftçi Ka-
yıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 
bulunmakta olup, geriye 
kalan arazilerden 6 milyon 
hektarı hissedarlar arasın-
da sorun olan, 2,7 milyon 
hektarı ise kaçak kullanılan 
arazilerden oluşmaktadır. 
Ülkemizde tarım arazileri, 
küçük ölçekte birbirinden 
uzak ve çok sayıda parça-
dan meydana gelmekte-
dir. Miras ve satış yolu ile 
bölünmeler her geçen yıl 
artmakta, ekonomik parsel 
büyüklüklerinin altına düş-
mektedir. Türkiye’deki orta-
lama işletme büyüklüğü ile 
Avrupa Ülkeleri ve ABD’ye 
baktığımızda durum şu 
şekildedir.  ABD ve Avru-
pa’da arazi bölünmelerinin 

önlenmesine yönelik yapı-
lan uygulamalar Şekil-1 ve 
Şekil-2 de olduğu gibidir.  
Türkiye’de arazi paylaşımı-
nın sağlanmasındaki usul-
ler, küçük ve atıl kapasite 
arazilerin çoğalmasına, 
işlenen arazilerdeki birim 
maliyetlerin yükselmesine 
neden olmuştur. Bu kap-
samda 15 Mayıs 2014 ta-
rihli Resmi Gazetede ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 
6537 sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullaaımı Kanu-
nunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunla, tarım 
arazilerinin miras yolu ile 
bölünmesi, alım satım iş-
lemleri ve bugüne kadar 
parçalanmış ta¬rım arazi-
lerini kullanan kişi tarafın-
dan edinimi, parçalı tarım 
arazilerinin bir araya geti-
rilerek birleştirilmesi esas-
ları düzenlenmiştir. Mirasa 
konu tarımsal arazi ve ye-
ter gelirli tarımsal araziler-
de mülkiyetin devri esas 
olacak. Mirasçılar arasında 
anlaşma sağlanması halin-
de, mülkiyeti devir işlem-
leri mirasın açılmasından 
itibaren bir yıl içerisinde 
tamamlanacak. Mirasçılar, 
miras bırakanın ölümünden 
sonra terekede bulunan 
tarımsal arazi ve işletme-
nin mülkiyeti hakkında; bir 
mirasçıya veya yeter gelirli 
tarımsal arazi büyüklükle-
rini karşılaması durumunda 
birden fazla mirasçıya, Türk 
Medeni Kanunu’na göre 
kuracakları aile malları or-
taklığına veya kazanç paylı 
aile malları ortaklığına, mi-
rasçılarının tamamının mi-
ras payı oranında hissedarı 
oldukları Türk Ticaret Ka-
nunu hükümlerine göre ku-
racakları bir limited şirkete 

OSMANLI’ DAN
GÜNÜMÜZE TARIM 

ARAZİLERİNİN KULLANIMI
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ve mülkiyetin üçüncü kişilere devrine 
karar verebilecek. Mirasçılar arasında 
anlaşma sağlanamadığı takdirde, mi-
rasçılardan her biri yetkili sulh hukuk 
mahkemesi nezdinde dava açabile-
cek. Bu durumda sulh hukuk hakimi, 
tarımsal arazi veya işletmenin mülki-
yetinin; tespit edilen ehil mirasçıya 
devrine, birden çok ehil mirasçının 
bulunması halinde öncelikle asgari 
geçimini bu işletmeden sağlayan mi-
rasçıya, bunun bulunmaması halinde 
bu mirasçılar arasından en yüksek 
bedeli teklif eden mirasçıya devrine, 
ehil mirasçı olmaması halinde mi-
rasçılar arasından en yüksek bedeli 
teklif eden mirasçıya devrine karar 
verebilecek. Birden fazla ehil mirasçı 
olması ve bu mirasçıların miras dışı 
tarımsal arazilere sahip olması duru-
munda, bu mirasçıların mevcut arazi-
lerini yeter gelirli büyüklüğüne ulaş-
tırmak veya bu arazilerin ekonomik 
olarak işletilmesine katkı sağlamak 
amacıyla, hakim tarım arazilerinin 
yeter gelir büyüklüğü aranmaksızın 
bu mirasçılara devrine karar verebile-
cek. Mirasa konu tarımsal işletmenin 
kendisine devrini talep eden mirasçı 
bulunmadığı takdirde, hakim satışına 
karar verebilecek. Bu suretle yapı-
lacak satış sonucu elde edilen gelir, 
mirasçılara payları oranında paylaştı-
rılacak. Tarımsal işletme mülkiyetinin 
mirasçılardan birine devredilmesin-
den itibaren 20 yıl içerisinde bu işlet-
meye ait arazilerden tamamının veya 
bir kısmının tarım dışı kullanım nede-
niyle değerinde artış meydana gel-
mesi durumunda; devir tarihindeki 
arazinin parasal değeri tarım dışı kul-

lanım izni verilen tarihe göre yeniden 
hesaplanacak. Bulunan değer ile ara-
zinin yeni değeri arasındaki fark diğer 
mirasçılara payları oranında arazinin 
mülkiyetini devir alan mirasçı tarafın-
dan ödenecek. Bakanlık devir için 3 
ay süre verecek; Kamu kurum ve ku-
ruluşları ile finans kurumları, tarımsal 
işletme mülkiyetinin belirtilen süre-
de devredilmediğini, Bakanlığa bil-
direcek. Bakanlık mirasçılara 3 aylık 
süre verecek. Verilen süre sonunda 
devir olmaması halinde, Bakanlık re-
sen veya bildirim üzerine bu yerlerin 
istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil 
mirasçı olmaması durumunda en faz-
la teklifi veren istekli mirasçıya devri, 
aksi halde üçüncü kişilere satılması 
için ilgili sulh hukuk mahkemesine 
dava açabilecek. Sulh hukuk hakimi, 
mülkiyetin devrini uygun bulduğu 
mirasçıya, diğer mirasçıların miras 
paylarının bedelini mahkeme vezne-
sine depo etmek üzere 6 aya kadar 
süre verecek. Belirlenen süreler içe-
risinde bedelin depo edilmemesi ve 
devir hususunda istekli başka mirasçı 
bulunmaması durumunda hakim, ta-
rımsal arazinin veya tarımsal işletme-
nin açık artırmayla satılmasına karar 
verebilecek. Mirasçılardan, diğer mi-
rasçılarının paylarının karşılığını öz 
kaynakları ile ödeyemeyecek durum-
da olanların, bu ödemeleri yapmak 
için bankalardan kullanacakları kre-
dilere faiz desteği verilebilecek. Ayırt 
etme gücüne sahip olmayan küçük 
mirasçı bulunması halinde hakim, 
yeter gelirli tarımsal arazilerin yöneti-
mini, dava sonuçlanana kadar miras-
çılardan birine verebilecek.

Sınırdaş tarım arazi sahibi öncelikli 
alabilecek;
Tarımsal arazilerin satılması halinde, 
sınırdaş tarımsal arazi malikleri de 
önalım hakkına sahip olacak. Tarım-
sal arazi sınırdaş maliklerden birine 
satıldığı takdirde, diğer sınırdaş ma-
likler önalım haklarını kullanamaya-
cak. Önalım hakkına sahip birden 
fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin 
bulunması halinde, hakim tarımsal 
bütünlük arz eden sınırdaş arazi ma-
likine önalıma konu tarımsal arazinin 
mülkiyetinin devrine karar verecek. 
Aile malları ortaklığı, kazanç paylı aile 
malları ortaklığı veya limited şirketin; 
herhangi bir nedenle sona ermesi ve 
tasfiye olması halinde, bu ortaklıkla-
ra veya limited şirketlere ait tarımsal 
araziler yeter gelirli tarımsal arazi bü-
yüklüklerin altında kalacak şekilde 
bölünemeyecek. Bakanlık, gerekli 
hallerde asgari tarımsal arazi büyük-
lüğünün altındaki tarımsal arazileri 
toplulaştırabilecek veya bu düzenle-
me kapsamında kamulaştırabilecek.
Mevcut bölünmüş tarım arazilerinin 
işlenmesinde, girdi maliyetlerinin art-
tığı gözlenmektedir. Bu durum, kü-
çük ölçekte arazilere yüksek maliyet-
ler doğurmaktadır. Arazi bölünmeleri 
sebebiyle toprağın bir kısmı kullanı-
lamaz hale geldiğinden bu kanunun 
uygulanmasının Türk tarımının gele-
ceği açısından ne derece önemli ol-
duğu ortaya çıkmaktadır.

ABD ve Avrupa’da arazi bölünmeleri-
nin önlenmesine yönelik yapılan uy-
gulamalar şu şekildedir;
Kaynaklar :  www.sahipkiran.org - www.tarim.gov.tr

Şekil - 2 Şekil - 1
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MERA VE YAYLAKLARIN KULLANIMLASINDA 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Mera alanlarından iyi bir şekilde ya-
rarlanmak için meranın vejetasyonu 
toprağın usulüne göre kullanılması 
gerekir. Bu nedenle çiftlik hayvan-
larından en yüksek verim alabilmek 
mera amenajmanını göz önünde 
bulundurmakla mümkündür. 

Meraların doğru bir şekilde kulla-
nılması için ;
•  Meraları uygun bir mevsimde otlatmak
•  Meraları kapasiteleri dahilinde otlatmak
•  Hayvanları mera üzerinde üniform şekil-

de dağıtmak

•  Yem tipine uygun hayvan ile otlatmak

1.Meraları Uygun Bir Mevsimde 
Otlatmak:
 Mera bitkileri otlatma olgunluğu-
na ulaştıkları vakit hayvanlara ot-
latılmalıdır. Genel olarak bitkilerin 
otlatmaya karşı en hassas oldukları 
ve ağır otlatmada fazla zarar gör-
dükleri dönemlerden biri ilkbaharda 
ya da sonbaharda yeniden büyüme-
ye başladıkları zamandır. Büyüme 
başlangıcı ile ihtiyaç fazlası besin 
maddelerinin yeniden depolanması 
başlangıcı arasındaki zamana kritik 
periyot adı verilir. Bu süreç içinde 
bitkiler fizyolojik olarak zayıf du-
rumdadır. Bu dönemde meydana 

gelen soğuk, kuraklık ve otlatmadan 
çabuk etkilenir. Bu kritik dönemde 
bitkiler hayvanlar tarafından otlatı-
lacak olursa , birçok bitki ölebilir ve 
mera bozulabilir. 
Kritik dönemi aşan bitkilerin , ot-
latılmasının zarar görmedikleri bir 
yüksekliğe ulaştıkları döneme otlat-
ma olgunluğu adı verilir. Bu döneme 
gelinmeden otlatma yapılmamalıdır. 
Otlatma olgunluğu safhasını belirle-
mek için genel olarak yüksek boylu 
bitkilerin 20 cm, orta boyluların 15 
cm ve kısa boyluların 10 cm yük-
sekliğe ulaştıkları zaman otlatma 
olgunluğuna ulaştıkları kabul edilir.

2.Meraların Kapasitesi Dahilinde Otlatmak: 
Meraların kapasitesinin üstünde otlatılması , mera bitkilerinin zarar görmesine sebep olur. Meraların otlatma ka-
pasitesi olarak bilinen bu husus “Belli bir sahada ,hep aynı uzunluktaki bir periyotta uzun yıllar vejetasyon ,toprak 
ve diğer kaynaklara zarar vermeden otlatılabilecek maksimum hayvan sayısı” olarak tarif edilir. Hayvan sayısının 
fazla olmasına bağlı olarak bitkiler daha dipten otlanacağı için normal kök ve gövde gelişmesi sekteye uğrar ve 
daha sonraki yıllarda yem tüketimi azalır. 
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3.Uniform Otlatma: 
Bir meranın doğru şekilde otlatılması için her tarafının 
eşit şekilde otlatılması gerekir. Bunun içinde en çok uy-
gulananı münavebe ile otlatma sistemidir. Münavebeli 
Otlatma, bu otlatma şeklinde meranın otlatma kapasi-
tesi birbirine eşit 6 bölüme ayrılır. Bölümlerin birbirini 
izleyecek şekilde otlatılmasıdır. Her bir bölümün otlat-
ma süresini bitkilerin dinlenme ihtiyacı belirler. Genel-
de, mera bitkileri otlandıktan sonra 3-4 hafta süreyle 
dinlenmeye bırakılır. Bu 3-4 haftalık sürede her bölüm 
dinlenmiş olur. Her bölüme verilen dinlenme süresi, 
bölüm sayısının bir eksiğine bölündüğü zaman, bölüm-
lerin otlatma süresi bulunmuş olur.

4.Yem Tipine Uygun Hayvan İle Otlatma: 
Meraların tek bir hayvan türüyle otlatılması mera ve-
rimini düşürür. Hayvanların yem tercihleri de dikkate 
alınarak o merada hangi hayvan türlerinin daha elverişli 
bir şekilde otlatılabileceği kararlaştırılır. Örneğin, kısa 
boylu buğdaygil otlarını koyunlar, uzun boylu buğdaygil 
ve baklagil otlarını at ve sığırlar, çalı ve ağaç türlerini 
keçiler iyi değerlendirirler. Çayır ve meraların düzenli 
kullanılmasındaki temel prensiplere ek olarak iyi kaliteli 
körpe otların gelişmesini önleyen yabancı otların te-
mizlenmesi, sulama ve merayı üstten tohumlamak gibi 
ıslah yöntemleri uygulanabilir

Mera Islah ve Amenajmanı Çalışmaları
İlimiz Çayeli İlçesi Uzundere Köyü yaylak-
larında uygulanmakta olan Mera Islah ve 
Amenajmanı Projesi kapsamında yaylak 
yolu olmayan ve bu sebeple kullanılama-
yan yaylaklara araç yolu yapılması amacı 
31.05.2016 tarihinde ihale yapılmıştır. 
İhale sürecinin tamamlanmasına mütea-
kip yol yapım işine başlanacak ve 3 ay içe-
risinde tamamlanacaktır.
Ayrıca İkizdere İlçesi Çifteköprü Köyün-
de,  Diktaş Köyünde (ek) uygulanacak olan 
Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsa-
mında yapılacak olan sıvatlar, su isale hatları 
ve su deposunun yerinde keşifleri yapılmış-
tır. Temmuz ayı içerisinde ihalesi yapılmış yıl 
içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
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Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendiril-
mesi ve Kaydı Projesi; yeni doğan kuzu ve oğlakların 
kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareketleri-
nin izlenmesi konularını içermektedir. Bu proje Bakan-
lığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü`nün hayvan 
hastalıklarının kontrol altına alınması ve gıda güvenliği-
nin sağlanması amacıyla yürüttüğü en yeni projelerden 
biridir. Proje aynı zamanda Avrupa Birliği` ne uyumlu, 
sağlıklı ve güvenilir verilere dayanan kayıt sisteminin 
güçlendirilmesini hedeflemektedir. Güvenilir gıdaya 
giden yolda, elektronik küpe ilk adımdır. Eski uygula-
mada sıkça yaşanan küpenin düşmesi, kulağın enfekte 
olması, küpeleme işleminin uzun sürmesi gibi sorunlar 
elektronik küpeleme ile büyük ölçüde ortadan kalkar. 
Yetiştiricinin alım-satım yapabilmesi için elektronik kü-
peleme şarttır. Bu projede klasik küpe kuzu ve oğlakla-
rın sağ kulağına, elektronik küpe, hayvanın sol kulağına 
takılmaktadır. Küpelerin üzerindeki numara, el termi-
nali aracılığı ile okutularak kayıt sistemine aktarılmakta, 
Tüm küpeleme verileri Bakanlık bünyesinde bulunan 
Koyun Keçi Kayıt Sisteminde tutulmaktadır.

Elektronik küpelemenin birçok avantajı bulunmakta-
dır. Bu saye de koyun ve keçilerin yetiştirilme koşulları 
hakkında bilgi sahibi olunur ve tüketicinin güvenli ete 
kolayca ulaşması yolunda önemli bir gelişme sağlanır. 
Devlet desteğinin ön koşulunu oluşturur. Hayvanların 
ve hayvan hastalıklarının takibini kolaylaştırır. Uygula-
ma kolaylığı sağlar. Güvenilir gıda tüketimi ve sağlıklı 
gıda tüketim zinciri kurar. İlimizde klasik küpelerin bi-
timinden itibaren elektronik küpeleme çalışmalarına 
başlanacaktır.

KOYUN VE KEÇİLERİN 
ELEKTRONİK OLARAK
KİMLİKLENDİRİLMESİ

AVİAN INFLUENZA
( KUŞ GRİBİ )

Kuş Gribi hastalığ; influenza A virüsünün veya alt tip-
lerinin kanatlılarda oluşturduğu hastalıktır. Hastalık 
zoonoz olup ihbarı mecburi tazminatlı bir hastalıktır. 
Hastalık evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanla-
rın çoğunda görülür. Solunum, sindirim, sinir sistemine 
ait belirtiler ile ortaya çıkar. Morbitite ve mortalite ora-
nı yüksektir. Hastalık klinik olarak normal görünen su 
kuşları ( ördek, Kaz ) enfekte kanatlıların özellikle dış-
kıları ile direkt temas sonucu, kontamine yem, su, alet 
ekipman, bulaşık, kırık yumurtalar ile bulaşır. Hastalığın 
inkubasyon süresi virüsün patojenitesine bağlı olarak 
birkaç saat ile 3 gün arasında değişir. Bazen bu süre 
14 güne kadar çıkabilir. Hayvanlarda bu süreler de si-
nirsel semptomlar, depresyon, öksürük, tıksırık, ibik ve 
sakallar da ödem ve konjesyon, bacaklarda kanamalar, 
ishal, sürülerde; sakinlik , hareketlerde , yem ve su tü-
ketiminde azalma yumurta veriminde düşme görülür. 
Zoonoz olmasından dolayı önemli olup ülkeler arası 
ticareti etkileyerek büyük ekonomik kayıplara sebep 
olmaktadır. Ülkemizde kuş gribi hastalığına karşı aşı 
uygulanmamaktadır. Hastalık tespit edilen işletmeler-
deki hayvanlar imha ve itlaf edilerek kordon- karantina 
temizlik ve dezenfeksiyon uygulanmaktadır.
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Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği ( 2015/17 ) kapsamında İlimizde 2015 yılında 
gerçekleştirilen destekleme ödemeleri tamamlanmıştır. Anaç sığır, anaç koyun keçi, suni tohumlamadan doğan 
buzağı, besilik erkek sığır , arılı kovan, besilik materyal anaç sığır, besilik materyal buzağı, halk elinde hayvan ıslahı 
koyun-keçi projesi kapsamında yapılan ödemeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bir önceki yıla göre üreticileri-
mize ödenen desteklemelerin arttığı gözlemlenmiştir.

Üreticilerimizin 2015 yılı üretim sezonundan doğan Bitkisel Üretim Desteklemelerine ilişkin çalışmalar tamamlandı ve hak 
edişleri belli oldu. İlimize üç kalemde (MGTAD, Fındık ve Organik Tarım) toplam 5,6 Milyon TL Bitkisel Üretim desteği öden-
di.Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğine göre yapılan kayıtlar temel alınarak; 16/3/2015 tarihli ve 2015/7495 sayılı 2015 Yılın-
da Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı; Fındık Üreticilerine Alan Bazlı destek Ödenmesine Dair 
Bakanlar Kurulu Kararı (2015/8215), Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2015/21) 
ve Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın uygulanmasına İlişkin Tebliğ  (Tebliğ No:2015/46) 
Hükümleri çerçevesinde İl ve İlçe Müdürlüklerimizce, gerekli çalışmalar tamamlanarak her bir destekleme konusu ile ilgili so-
nuçlar İl Müdürlüğümüzce Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu çerçevede Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi ile Fındık 
desteği hak sahiplerine ödenmiş, organik tarım desteklemesinin de yakın zamanda ödenmesi beklenmektedir.
Bu kapsamda; İl ve İlçe müdürlüklerimize başvuruda bulunmuş 10.270 işletmeye 2015 yılı için MGTAD (Mazot Gübre ve 
Toprak Analizi Desteklemesi) 139.366,33 da alan için 1.596.318,33 milyon TL, 2015 yılı için (Fındık Alan Bazlı Desteklemesi) 
ile ilgili İlimiz sınırları içerisinde 3 İlçemizde (Ardeşen, Fındıklı, Pazar) 2679 işletmeye 19.351,655 da. alan için 3.289.781,35 
TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 
Ayrıca Organik tarım desteklemeleri kapsamında da 1063 üretici 10.212 dekar alanda yaptıkları organik tarım faaliyetleri 
dolayısıyla 714.868 TL. destekleme ödemesi almaya hak kazanmışlardır.
Böylece 2015 üretim sezonu hak edişi bitkisel üretim desteklemeleri ve Fındık Alan Bazlı desteği olarak ilimizde ödenen 
destek miktarı 5.600.967,68 ₺ olarak gerçekleştirilmiştir.

ÜRETİCİLERİMİZE 2015 YILI HAYVANCILIK
DESTEKLEMELERİNİN TÜMÜ ÖDENDİ

ÇKS VE BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ
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KOOPERATİFLERİMİZİ 
TANIYALIM
53/8 PAZAR TARIMSAL KALKINMA 
KOOPERATİFİ BAŞKANI İLE SÖYLEŞİ
Bu sayımızdaki kooperatif tanıtımını 
güzide kooperatiflerimizden 53/8 sa-
yılı pazar tarımsal kalkınma koopera-
tifine ayırdık.
Kooperatif başkanı Sayın Adnan AK-
KAYA’yı Pazar ilçesinin merkezinde 
zemin ve birinci katları market olarak 
düzenlenen, bir katı ise tamamen ida-
ri birimlere ayrılan kooperatifin ana 
hizmet binasında ziyaret ettik. Bizle-
ri güleryüzle karşılayan personel ve 
yönetim kurulu üyelerinin gözlerin-
de daha büyük işler başarma azmini 
gördük. Yönetim kurulu başkanının 
odasında başkan ve yönetim kurulu 
üylelerine hal hatır sorduktan sonra 
zaman kaybetmeden söyleşiye başlı-
yoruz. 
 
Rtg: Sayın başkan bize kooperatifinizi 
tanıtır mısınız? Kooperatifiniz ne za-
man kuruldu,  kaç ortağı var? 
Başkan Adnan AKKAYA: 1960 yılında 
kurulan kooperatifimizin 8700 ortağı 
bulunmaktadır. Bilindiği üzere ortak 
sayımız değişkenlik arz etmektedir. 
 
Rtg: Kooperatifinizin kuruluş amacı 
nedir. Hangi alanlarda faaliyet göster-
mektedir?
Başkan Adnan AKKAYA: Kooperati-
fimiz ilk olarak ortaklarımızın ihtiyacı 
olan kimyevi gübre ve hayvan yemi 
ihtiyacını temin etmek maksadıy-
la 1960 yılında kurulmuş. O yıllarda 
en büyük sorun kimyevi gübre ve 
hayvan yemi temininde yaşanıyor-
du. 1960’larda ilçemiz günümüzden 
daha fazla hayvan varlığına sahipti. O 
zamanki yetersiz ulaşım imkânları da 
dikkate alındığında kooperatifin bu 
alanda üstlenmiş olduğu rol daha iyi 
anlaşılacaktır. Daha sonraki yıllarda 
ise ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu te-
mel tüketim maddelerini temin etmek 

maksadı ile gıda satış ve un satış ma-
ğazası olmak üzere iki ayrı satış ma-
ğazası ve iki de kimyevi gübre deposu 
açılarak ortaklarımızın hizmetine sun-
muş bulunmaktayız. Un ve gıda satış 
mağazamız ilçe merkezinde, kimyevi 
gübre depolarımız ise Hemşin yolu 
üzerinde ve Çamlıhemşin ilçemizin 
Dikkaya köyündedir.  Her türlü gıda, 
temizlik malzemelerinin satıldığı mar-
ketimiz ilçemizin en merkezi yerinde, 
un satış reyonumuz ise kaymakamlık 
binası yakınında ana yol üzerindedir. 
Toplam 600 m2   kapalı alanı olan un 
satış reyonu, 4.000 m2  kapalı alana 
sahip ana hizmet binamız, başkanlığı-
mız döneminde yapılmış olan 900 m2  
kapalı alan üzerine kurulu zemin katı 
gübre deposu ve üzerindeki iki kat ise 
düğün salonu, kafeterya, çocuk parkı 
olarak dizayn edilmiş sosyal tesis ile 
ortaklarımıza hizmet sunmaktayız. 
Düğün salonumuzla ilgili şunu söy-
lemeden geçemeyeceğim. İlçenin çı-
kışındaki Hemşin yolu üzerinde acil 
ihtiyacımız olan gübre deposunu inşa 
ederken üzerini de kafeterya, pasta 
imalathanesi ve düğün salonu yapa-
rak değerlendirdik. Şehir dışında ama 
şehir merkezine oldukça yakın Hem-
şin ilçesi yolu üzerinde geniş otoparkı 
olan müstakil nezih bir ortam oluştu-
rarak ortaklarımız ve ilçemiz sakinleri-
nin sosyal ihtiyaçlarına cevap verme-
ye ve kooperatifimize ilave gelir temin 
etmeye çalıştık. Düğünler için her 
türlü pastayı da kendimiz üretmek-
teyiz. İlçemizde yeterli düğün salonu 
olmadığından özellikle yaz aylarında 
problem olan düğün salonu sorununa 
çözüm üretmeye çalıtık. Sadece İlçe-
mizin değil bölgenin en büyük, altya-
pısı en iyi, en nezih düğün salonunnu 
halkımızın hizmetine sunduk. Özellik-
le yaz aylarında salonumuzun doluluk 

oranı % 100’lere varmaktadır.
Rtg: Sayın başkan oldukça geniş yel-
pazede hizmet vermektesiniz. Bu fa-
aliyetlerinizin istihdama katkısı nedir?
Başkan Adnan AKKAYA:  Evet koope-
ratif olarak ortaklarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışırken bu hizmetlerin 
verilmesini sağlayan çalışanlarımızı da 
ortaklarımız arasından seçtik.   Koo-
peratifimizde çalışanlar ya ortağımız-
dır yada ortaklarımızın çocuklarıdır. 
Düğün salonu ve pasta imalathane-
mizde 13, un satış mağazamızda 2, 
gıda satış mağazamızda ise 12 olmak 
üzere toplam 27 kişiye sürekli iş imka-
nı sağlamaktayız. Ayrıca iş durumuna 
göre kimyevi gübre satış döneminde 
en az 7 geçici personel daha istihdam 
edilmektedir.
Çalışanlarımız her türlü sosyal ve sen-
dikal haklara sahiptir.  

Rtg: Yılda ne kadar gübre satışı yap-
maktasınız?
Başkan Adnan AKKAYA: Yılda 5.500-
6.000 ton kimyevi gübre pazarla-
maktayız. Deniz yolu ile getirdiğimiz 
gübreyi ortaklarımızın isteğine bağlı 
olarak limandan direk olarak ya da 
Çamlıhemşindeki depomuzdan veya 
hemşin yolu üzerindeki depomuzdan 
pazarlamaktayız. Bir ay içerisinde bu 
miktarda gübrenin sorunsuz transfer 
edilmesi tüm kooperatif personelinin 
özeverili çalışamaları ile olmaktadır.  
 
Rtg: Artık her yerde çok sayıda mar-
ket ve süpermarket var, pazarlamada 
bir sorun yaşıyor musunuz?
Başkan Adnan AKKAYA: Göreceli ola-
rak satışlarda azalma – artma olmakla 
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birlikte ortaklarımızın kooperatife sa-
hip çıkmaları sonucu önemli bir sorun 
yaşamıyoruz. Burada yeri gelmişken 
ortaklarımıza ayrıca teşekür etmem 
gerekir. Kooperatifimize her yönüyle 
sahip çıkmaktadırlar.  

Rtg: Bütün bu faaliyetleriniz sonucu 
kooperatifiniz kar ediyor mu karınızı 
ne şekilde değerlendiriyorsunuz? 
Başkan Adnan AKKAYA: Kooperatifi-
miz yaklaşık on yıldır anasözleşmemiz 
hükümleri doğrultusunda risturn da-
ğıtmaktadır. Dağıtmamız gereken pa-
ranın % 50’si ortaklarımıza dağıtılmış 
% 50’si ise her ortağın sermayesine 
genel kurul kararı ile ilave edilmiştir.  
Son yıl ise risturn’un tamamı ortakla-
rımıza nakden dağıtılmıştır. Sanırım 
bölgemizde risturn dağıtan tek koo-
peratifiz. Bununla gurur duyuyoruz.

Rtg: Sayın başkan merkezdeki bu 

hizmet binası ve market, un satış ma-
ğazası, gübre deposu-düğün salonu, 
tüm bunlar bölgemiz için oldukça 
büyük yatırımlar bunların yapımında 
kredi kullandınız mı? Destek aldınız 
mı? Başkan Adnan AKKAYA: Bu ya-
tırımların yapılmasında herhangi bir 
kredi kullanmadık. Tamamı öz kay-
naklarla yapılmıştır. Kimyevi gübre 
alımında kısa vadeli tarımsal kredi kul-
lanmaktayız. Bunu da en fazla altı ay 
içinde kapatmaktayız. Gübre alımın-
da 5-6 milyon lira civarında işletme 
kredisi kullanmaktayız. Kimyevi güb-
re parasını vadeli satışlarımız dolayısı 
ile öz kaynaklarımızdan karşılamamız 
mümkün olmamaktadır. Uzun vade-
de hedefimiz kredi kullanmadan bu 
hizmetleri yürütmektir.  Bütün bu ya-
tırımların yapılmasında ortaklarımızın 
yanısıra özellikle Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürlüğü ve diğer kamu 
kurumlarının destek ve teşvikleri bize 

daha çok çalışma şevki vermektedir.  

Rtg: Son olarak söylemek istediğiniz 
bir şey var mı? Başkan Adnan AK-
KAYA: Kooperatifçilik bir sevda işi, 
meşakatli iş, nihayetinde topluma 
hizmet ediyorsunuz. İnsanların önce-
likleri farklı, düşünceleri farklı, yakla-
şımları farklı. Onlara hizmet etmek, 
onları memnun etmek zor. Ben ve 
ekibim de bu zoru başarmak için uğ-
raşıyoruz. 
Günümüzde özellikle yetersiz ser-
maye ile yukarıda bahsettiğimiz  fa-
aliyetleri sürdürmek oldukça zor. Her 
alanda yoğun rekabet söz konusu. 
Başarının sırrı ekip çalışması ve ortak-
ların kooperatiflerine sahip çıkmaları-
dır. Kısaca başarı ortaklarımızındır.
Son olarak bu imkanı kooperatifimize 
tanıdığınız için kurumunuza teşekkür 
ediyoruz.



ZOR AYRILIK KIRSAL KALKINMA 
DESTEKLERİ 

KAPSAMINDA GENÇ 
ÇİFTÇİ PROJELERİNİN 

DESTEKLENMESİ  
PROJESİ

Kabullenmek bazen zor olsa da ayrılık tıpkı birlikte 
çalışmak kadar  olasıdır. Bunu  uzun yıllardır defalarca 
tecrübe etmiş olmamıza rağmen yine bir ayrılıkla, alış-
makta   zorlanacağımız böyle bir durumla tekrar  karşı 
karşıya geldik; İl Müdürlüğümüzde uzun yıllar hizmet 
veren  değerli mesai arkadaşlarımız Sayın Ali KAÇIRAN 
(İl Müdür Yrd.), Sayın Havva KAÇAR ve Sevim TABAK 
hanımefendiyi kendileri onuruna verilen veda yeme-
ğiyle emeklilik hayatına uğurladık.
Kendilerine bundan sonraki yaşantılarında sağlık, hu-
zur ve mutlu günler temenni ediyoruz.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin 
girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yüksel-
tilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve 
kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak 
kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin des-
teklenmesi amacıyla uygulamaya konulan “ Genç Çiftçi 
Projesi” nin başvuruları 12 Mayıs 2016 tarihinde sona 
ermiştir. Hibe programına ilimizden toplam 414 çift-
çimiz başvuru yapmıştır. Bakanlığımızca yürütülmek-
te olan proje kapsamında ilimize; 118 damızlık düve, 
5 küçük baş, 3 kanatlı, 1 mantar, ve 48 adette arıcılık 
olmak üzere 175 proje ve bu projelerin karşılığı olarak 
da 5.250.000 TL tahsis edilmiştir. Hibe desteği almaya 
hak kazanan başvuru sahibi çiftçilerimizle hibe sözleş-
meleri imzalanmış olup, proje uygulamaları devam et-
mektedir. Proje uygulamaya hak kazanan çiftçilerimize 
hayırlı olsun. 


