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15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve eşi EMİNE ERDOĞAN hanımefendi 

RİZELİ KADIN ÇİFTÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ

2007 yılından itibaren İlimizde başta fa-
sulye, hıyar, biber gibi sebzeler olmak 
üzere kivi, incir ve çeşitli meyvelerde, bağ 
ve diğer üzümsü bitkilerde( böğürtlen vb.) 
zarar yaptığı bilinen Ricania simulans'ın 
söz konusu ürünlerdeki zararının arttığı 
yönündeki şikayetler...

29 Ağustos-02 Eylül 2016 tarihleri arasında 
Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 
Şube Müdürlüğü personellerince 37 genç 
arıcı adayına arıcılık ile ilgili eğitim verildi. Rize  
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü “ Tematik Genç-
lik Kampları Projesi”  kapsamında organize 
edilen proğramda  genç arıcılarımıza...

Rize Valiliğinde gerçekleşen büyük buluşmaya gelmeden heyecanı sarmaya başlayan çiftçi kadınlarımızın sabırsız bekleyişi Emine Erdoğan’nın salona girmesiyle son bulmadı elbette,samimi 
sohbetlerinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın süpriziyle içlerindeki heyecan gözyaşlarıyla buluştu.

Kaçak Bal ihbarı üzerine Ardeşen İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nün el koyduğu 
ballar, Müdürlüğümüzce muhafaza altına 
alınmıştır. Söz konusu ballardan Türk Gıda 
Kodeksi Bal Tebliğine uygunluğunu tespit 
etmek amacıyla gerekli analizler yaptırılmak 
üzere numune alınmış ve laboratuvara 
gönderilmiştir.

Lif, gıdaların bağırsak enzimleri tarafından 
sindirilmediği kısmıdır. Besin lifleri suda 
çözünür ve suda çözünmez olarak iki 
kategoriye ayrılır. Her iki lif türünün farklı 
rahatsızlıkların tedavisi ve belirtilerinin 
hafifletilmesi için farklı faydaları vardır.
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Simulans

Gençlere Arıcılık
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Kaçak Ürünlerin
Peşini Bırakmıyoruz 

Besin
Lifleri
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Sayfa 2

DÜNYA KADIN
ÇİFTÇİLER GÜNÜ

15 EKiM 

Gerçek ve tüzel kişilerden ekilişleri, ürünleri, 
hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az 
%30 oranında zarar gören ve bu durumları il 
veya ilçe hasar tespit....

Arıcılıkta dikkat edilmesi gereken uygulama, 
arılıkta dolaşırken ve çalışırken, arıdan 
korunmaya ve arıya zarar vermemeye özen 
göstermektir.
 

5 nisan 2016 tarih ve 29675 sayılı resmi 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında Rize 
İlimizde  Büyükbaş hayvancılık...

15 Mayıs tarihinde başlayan otlatma mevsimi; bu 
yıl havaların erken soğuması ve yaylaklarımızda 
erken kar yağması sebebi ile erken tamamlandı.

Afetlerden zarar görene
1 yıl erteleme

Arılarda Sonbahar Bakım 
ve Kontrolleri

Genç Çiftçi Projeleri Hayata 
Geçiyor

Yaylalarımızda 
Göç Başladı.
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15 EKIM DÜNYA KADIN 
ÇIFTÇILER GÜNÜNDE EMINE 

RDOĞAN HANIMEFENDI 
RIZELI KADIN ÇIFTÇILERLE 

BIR ARAYA GELDI
Rize Valiliğinde gerçekleşen büyük buluşmaya gelmeden heyecanı 
sarmaya başlayan çiftçi kadınlarımızın sabırsız bekleyişi Emine 
Erdoğan’nın salona girmesiyle son bulmadı elbette,samimi 
sohbetlerinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın süpriziyle içlerindeki 
heyecan gözyaşlarıyla buluştu.
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Rize Valiliğinde gerçekleşen Kadın 
Çiftçilerimiz için büyük buluşmada;Sayın 
Emine ERDOĞAN, öncelikte kadın 
çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünlerle bezenmiş 
standı gezerek tek tek incelemelerde bulundu.
Sayın ERDOĞAN, merak ettiği ürünlerin 
(özellikle pepeçura,peynir,mandalina vb) 
tadına baktıktan sonra,üretimden yapılışına 
kadar olan süreçte kadınlarımızın neler 
yaptıkları konusunda fikir sahibi oldu.Kendisi 
de kadın çiftçilerimize tarımsal ürün ve 
yeniliklerle ilgili birçok önerilerde bulundu.
Konuşmaları esnasında Erdoğan’nın rahmetli 
kayınvalidesi Tenzile ERDOĞAN’dan birçok 
tarımsal ürününve bölgemizin geleneksel 

isimlerini öğrendiği,kendisinin bir Karadeniz 
gelini olduğunu kadın çiftçilerimize hissettirdi. 
Aynı zamanda Rize ye özgü ürünlerin 
markalaşması konusunda  çiftçilerimize 
fikir verdi.Eskiden atalarımızın yürüttüğü 
tarımcılık anlayışıyla toprağı,doğayı 
korumamız gerektiğini, Kadın çiftçilerimizle 
birebir sohbetler esnasında organik tarımın 
önemi,kimyasal maddelerin zararlı etkileri 
konusunda uyararak dile getirdi.
Geleneksel yetiştiriciliğin dışına çıkarak, 
Erdoğan’ında önerdiği kırmızı patates 
konusunda ve diğer tarımsal yeniliklerle 
ürünleri üreterek ailesine, bölgesine 
ve ülkesine katkı sunma isteklerini dile 

getirdiler. "Müdürlüğümüzün de katkıları ile 
Rizeli çiftçi kadınlarımız ürettikleri ürünleri 
markalaştırmak adına coğrafi işaret alarak 
Rize menşeili ürünleri öncelikle bölgede 
sonra Türkiyede pazarlamak istemektedir.
Daha birçok tarımsal konuda Sayın Emine 
Erdoğan ile sohbet eden kadın Çiftçilerimize, 
yoğun programına rağmen TEŞRİFİYLE 
Cumhurbaşkanımızın salona girmesiyle 
çiftçilerimiz duygusal anlar yaşamıştır.
Cumhurbaşkanı ve eşinin desteğini gören 
çiftçi kadınlarımız bundan sonraki süreçte 
daha güzel projelerle  tarıma devam 
edeceklerini dile getirdiler.



Rize Tarım Gündemi YIL 2016 - SAYI 94

ARAZI TOPLULAŞTIRMASI

Ülkemizde tarım arazileri çeşitli 
nedenlerle küçülmüş, parçalara 
bölünmüş, verimliliği, karlılığı olması 
gerekenden çok aşağılarda kalmıştır. 
İşletme büyüklüklerinin istenen 
değerlerin altına düşmesi, ekonomik 
tarım yapılmasını imkânsız hale 
getirmektedir. Bunu önlemenin 
yolu: öncelikle tarım arazilerindeki 
daha fazla parçalanmayı ve 
bozulmayı önleyici; yasal, hukuksal 
düzenlemeler yapmak; sonrasında da 
bugüne kadar oluşmuş küçülmelerin, 

parçalanmaların, düzensizliklerin (şekil 
bozuklukları gibi) iyileştirilmesidir. Bunu 
yapmanın yolu, arazi toplulaştırması 
dediğimiz çalışmanın yapılmasıdır. 
Arazi toplulaştırması, tarımsal arazileri 
niteliklerine göre sınıflandırarak, bir 
kişiye ait, farklı alanlardaki küçük arazi 
grupları yerine, o arazinin toplamını 
karşılayacak kadar, en az miktarda 
parça arazinin (mümkün olursa tek 
bir parçanın), o kişiye verilmesidir. 
Böylece iş gücünden, akaryakıttan, 
tarla sınırlarındaki kayıplardan 

kar edilmiş olur; ayrıca toprağın 
işlenebilme süresi ve kalitesi artar. 
Yapılacak diğer iyileştirme (drenaj, 
katkı v.b.), sulama, gübreleme ve 
ilaçlama gibi yatırımlar daha ucuza 
mal edilebilir. Arazi toplulaştırılması 
ile küçük arazileri birbirinden ayıran, 
kullanılmayan arazi şeritleri azaltılarak, 
bunlarında tarımda kullanılması 
sağlanmış olur. Arazi toplulaştırması 
yapmak kolay değildir. 

Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya 
çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, 
ekonomik üretime imkan vermeyecek 
biçimde veya toprak muhafaza ve 
zirai sulama tedbirlerinin alınmasını 
güçleştirecek derecede; parçalanmış, 
dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, 
küçük arazi parçalarının ve hisselerinin 
bir araya getirilerek, muntazam şekiller 
halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi 

ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi 
işlemi olarak tarif edilebilir.
Arazi toplulaştırması küçük parsellerin 
birleştirilmesidir. Geniş anlamda, 
yapılan bu çalışma ile çiftçi ailesinin 
yaşam düzeyini yükseltecek, tüm 
teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri 
almaktır. 
Bölgemizin tarım arazileri genellikle 
eğimli arazilerden oluşmaktadır. Tarım 

arazilerine açılan yeni yollar arazide 
doğal olarak oluşan su kanallarını 
kapatmakta ya da işlevini azalttığı 
için şiddetli yağan yağmurda sel ve 
heyelanlara sebebiyet vermektedir. 
Toplulaştırmayla birlikte yağmur 
sularını taşıyan sularında planlanması 
doğal afetlerin zararlarını azalmada 
etkili olmaktadır.

Arazi toplulaştırma çalışmaları şu 
hususları kapsamaktadır: 
1. Fazla parçalanmış, dağılmış 
arazilerin modern işletmecilik 
esaslarına göre birleştirilmesi.
2. Tarla içi yol şebekesi ve yüzey 
tahliye sisteminin inşası.
3. Gerekli arazi tesviyesi ve toprak 
ıslahının yapılması.
4. Köylerin yerlerinin yeniden 
düzenlenmesi, çevre planlanması.
5. Kırsal alanın, doğal hayatın 
korunması ve yeşil alanların 
düzenlenmesi.
6. Kırsal alandaki yerleşim yerleri ve 
toprakların, rüzgâr ve su erozyonu, 
sel taşkınları gibi doğal afetlerden 

korunması için gerekli önlemlerin 
alınması.
7. Spor sahaları, parklar, yüzme havuzu, 
bayram, pazaryeri, çocuk bahçesi, 
okul, sağlık ocağı ve kooperatif binası 
gibi sosyal hizmet tesisleri için gerekli 
arazilerin, toplulaştırma planları içinde 
kamulaştırma yapılmadan temin 
edilmesi.
8. İşletmelerin ıslahı, yeniden 
düzenlenmesi, verimli bir şekilde 
çalışmalarının temini için gerekli 
tedbirlerin alınması. 
9. Köy içi yollarının tanzimi içme suyu, 
kanalizasyon, elektrik, telefon gibi 
hizmetlerinin planlanması, iskân, arsa 
isteklerinin karşılanması.

Bölgemizde tarım yapılan araziler 
birden çok parselden oluşmaktadır. 
Çok parçalı tarım arazilerinde bakım, 
nakliye, gübreleme ve hasat işçiliği 
vb. girdileri artmaktadır. Parseller 
arasındaki mesafede zaman kaybına 
neden olup, birim alandan alınan 
tarımsal gelir azalmaktadır.
Bölgemizdeki tarım arazilerinin miras 
intikal işlemleri ve parçalanmışlığı ile 
ilgili sorunların çözümü noktasında, 
Arazi toplulaştırmasının faydaları 
göz önünde bulundurulduğunda 
arazi toplulaştırmasının bölgemiz 
açısından büyük fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir.

ARAZI TOPLULAŞTIRILMASI NEDIR? 

TOPLULAŞTIRILMASI HANGI HUSUSLARI KAPSAMAKTADIR?
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2007 yılından itibaren İlimizde başta fasulye, hıyar, biber gibi 
sebzeler olmak üzere kivi, incir ve çeşitli meyvelerde, bağ ve diğer 
üzümsü bitkilerde( böğürtlen vb.) zarar yaptığı bilinen Ricania 
simulans'ın söz konusu ürünlerdeki zararının arttığı yönündeki 
şikayetler ile Müdürlüğümüz teknik elemanlarının saha tespitleri 
neticesinde zararlıyla daha etkin mücadele  yöntemlerinin 
araştırılması için Valiliğimizce (İl Müdürlüğümüzce) Bakanlığımız 
nezdinde girişimde bulunulmuş ve buna istinaden Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca 21-22 Eylül 2016 tarihlerinde ilimizde bir 
çalışma toplantısı, ardından saha gezisi düzenlenmiştir.

      Toplantıya, Çaykur Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı 
Turgay TURNA ,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat 
ŞAHİN, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki 
Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat KAYMAK, Samsun 
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü ve konu uzmanı 
Dr. Kibar AK ile birlikte Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 
Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, İzmir Bornova Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü 
ile Bakanlık konu uzmanları, Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat 
PALİÇ, ZMO Rize Şube Başkanı Murat GENÇ ve Artvin, Rize, 
Trabzon, Giresun ve Ordu İl Müdürlüklerinden Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube Müdürleri katılmıştır.

      Toplantıda Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürü ve konu uzmanı Dr. Kibar AK tarafından zararlı hakkında 
ayrıntılı bir sunum yapılarak teşhisi, biyolojisi ve bu güne kadar yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler verildikten sonra, uzmanlar tarafından 
konu tüm boyutları ile tartışılmıştır. Ayrıca İl Müdürlüğümüzce 
Ricania simulans'la ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında 
toplantı heyetine bilgi verilmiş, bu kapsamda hazırlanan afiş ve liflet 
örnekleri gösterilmiş, düzenlenen çalıştay, televizyon programı ile 
yerel medya kanallarının kullanıldığı bilgileri heyetle paylaşılmıştır.

      En önemli konu olarak, bölgenin en önemli tarımsal ürünü 
ve ticari varlığı olan çayda  Ricania simulans'ın kesinlikle zarar 
yapmadığı uzmanlar tarafından kesin bir dille ifade edilmiştir.

         İkinci gün saha çalışmasında Gündoğdu ve Derepazarı 
Tersane Mahallelerinde değişik bitkiler üzerinde (Çay, Fasulye, 
İncir, Mürver, Kivi, üzüm vb.) ergin zararlılar ile yumurta bıraktıkları 
dallar uzmanlarca incelenmiştir. Ayrıca İl Müdürümüz Sayın 
Şafak BULUT'la birlikte Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat ŞAHİN, 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı 
Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Suat KAYMAK, Samsun Karadeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü ve konu uzmanı Dr. Kibar AK, 
Rize Valisi Sayın Erdoğan BEKTAŞ'a makamında  Ricania simulans 
ve mücadelesi hakkında bilgilendirmede bulunmuşlardır. Ayrıca İl 
Genel Meclisi toplantısına da katılan aynı heyet burada da konu 
hakkında bilgilendirmede bulunmuş olup, Dr. Kibar AK tarafından 
burada da bir sunum yapılmıştır.

      Saha çalışmasının ardından genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
Bölgede çay tarımının yapılması ve çay üretim alanlarında herhangi 
bir hastalık ve zararlı etmene karşı kimyasal ilaç kullanılmaması, 
bölgenin diğer bölgelere göre kimyasal ilaç kullanımı bakımından 
temiz olması ve çayın dünyada ilaçsız olarak natürel üretimi yapılan 
tek ülke konumunda olması nedeniyle zararlı ile mücadelede kesin 
olarak kültürel önlem tavsiye edilmektedir. Mücadelede kültürel 
önlem olarak zararlı kış dönemini bulaşık bahçelerin kenarındaki 

RICANIA SIMULANS 
TÜM BOYUTLARIYLA 
TARTIŞILDI
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-2016 yılı mazot, gübre ve toprak analiz desteklemesi 
başvuruları 30 haziran 2016 tarihinde bitmiş olup, 
destekleme ödemeleri 2017 yılının mart ayında 
üreticilerin hesabına yatırılacaktır.
-2016 alan bazlı fındık desteklemesi başvuruları 
başlamış olup bakanlığımızca ruhsatlı Pazar,Ardeşen 
ve Fındıklı ilçelerimizde alan bazlı fındık desteklemesine 
başvurmak isteyen üreticilerimiz fındık üretici belgesi ve 
başvuru dilekçesiyle ilçe müdürlüklerimize 31/12/2016 
tarihi mesai bitimine kadar başvurabilirler.
-2017 yılı çiftçi kayıt sistemi(ÇKS) ne başvurular 
01/09/2016 tarihinde başlamış olup başvuruda 
bulunmak isteyen çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlüklerine 
30/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda 
bulunabilirler.

2016 YILI 
MAZOT,GÜBRE, 

TOPRAK 
ANALIZ 

DESTEKLEMESI 
VE FINDIK 

DESTEKLEMESI     
bitkilerde yumurta döneminde geçirmesi sebebiyle bir sonraki 
yıl Mayıs ayına kadar nimflerin çıkışından önce zararlının bir yıl 
önceden yoğun olarak bulunduğu bahçelerin kenarlarındaki 
bitkiler(çit bitkileri, çalı formundaki bitkiler, böğürtlen, çok yıllık 
otsu bitkiler vb.)temizlenmeli ve imha edilmelidir. Yumurta çıkış 
zamanları iklim şartlarına göre değişmekle beraber Mayıs ayı 
sonuna doğru başlamaktadır. Bu zamana kadar zararlıyla bulaşık 
alanlarda mekanik mücadele ile yumurta bırakılmış olan bitkilerin 
temizlenmesi zararlının yoğunluğunu azaltacaktır.

       Toplantı sonunda bölgenin ekolojik durumu göz önünde 
bulundurularak sorunun çözümü konusunda başta kültürel 
önlemlerin alınması gerektiği bunun yanısıra zararlı ile mücadele 
çalışmalarının hızlandırılması  için TAGEM nezdinde araştırma 
projelerinin  arttırılarak çalışmalara devam edilmesine karar 
verilmiştir.

Sonuç olarak;

Ricania simulans'ın kesinlikle çayda zarar yapmadığı,

Zararlıyla mücadelede hali hazırda önerilen tek mücadele 
yönteminin Kültürel önlemler olduğu belirtilmiş,

Bakanlığımızca daha etkin mücadele yöntemlerinin ortaya 
konulabilmesi için araştırma projeleri geliştirilerek, bu çerçevede;

1.Zararlının nimflerine karşı bio-preparatların denenmesi,

2.Zararlıya karşı biyoteknik mücadele yöntemlerinin denenmesi 
(Tuzak Bitkiler, Avcı Böcekler, Işık ve yapışkan tuzaklar vb.)

3.Konuyla ilgili paydaşların  işbirliği halinde etkin bir eğitim 
programı ile üretici ve kamuoyu nezdinde olumsuz psikolojik 
etkisinin ortadan kaldırılması konularına vurgu yapılmıştır.
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YENI KENEVIR EKIMI VE KONTROLÜ 
HAKKINDA YÖNETMELIK RESMI                  

GAZETE’DE YAYIMLANDI

21/10/1990 tarih ve 20672  sayılı 
Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında 
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış 
olup, yeni Kenevir Ekimi ve Kontrolü 
Hakkında Yönetmelik 29/09/2016 
tarih ve 29842  sayılı, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu Yönetmeliğin amacı, kenevire 
bağlı uyuşturucu madde üretiminin 
engellenmesinin sağlanması için 
izinli kenevir yetiştiriciliğine ve izinsiz 
kenevir yetiştiriciliğine dair yapılacak 
işlemlere ilişkin  usul ve esasların 
belirlenmesidir.
İlimizin bütün merkez köy ve 
ilçeleri Kenevir Ekimi ve Kontrolü 
Hakkında Yönetmelik  kapsamında 
ekim bölgesidir. Lif, tohum, sap ve 
benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir 
yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 
1 Ocak - 1 Nisan tarihleri arasında 
yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük 
mülki idare amirliğine; 
a) Başvuru sahibinin kenevir 
yetiştiriciliği amacını belirtir başvuru 
formu,
b) Çiftçinin daha önce izinsiz kenevir 
ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, 
ticaretini yapma veya kullanma 
suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni 
verilmesini müteakip bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak hareket 
edeceğine ilişkin taahhütname,  
c) Üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi,
ç) Üretim yerinin toplam yüzölçümü 
ile ada/parsel numarasını gösterir 
kroki, kadastro geçmemiş yerlerde 
ise ÇKS’ ye uygun keşif raporu,
d) Nüfus kayıt örneği,
ile başvuruda bulunurlar.
Üniversiteler, Bakanlık araştırma 
enstitüleri ile araştırma izni bulunan 
kuruluşlardan, bilimsel araştırmalar 
için ana veya tali bitki olarak kenevir 
yetiştiriciliği yapmak isteyenler, 
birinci fıkrada belirtilen tarihlere bağlı 
kalmaksızın, yetiştiricilik yapacakları 
ilin en büyük mülki idare amirliğine;
a) Bilimsel araştırma yapmak isteyen 
kurum yetkilisinin yazılı müracaatı,
b) Araştırmanın amacını, materyal ve 
yöntemi ile araştırma süresini gösterir 
ayrıntılı proje dokümanı,
c) Üretim yerinin toplam yüzölçümü 
ile krokisi, varsa ada/parsel numarası,
ç) Araştırma ekibinde yer alanların 
onaylı listesi ve nüfus kayıt örnekleri,
d) Araştırma ekibinde yer alanların 
daha önce izinsiz kenevir ekme, 
uyuşturucu imal etme, dağıtma, 
ticaretini yapma veya kullanma 
suçu işlemediğine,  yetiştiricilik izni 

verilmesini müteakip bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak hareket 
edeceğine ilişkin n taahhütname, ile 
birlikte başvuruda bulunurlar.
Kenevir yetiştiriciliği için izin verilen 
yerler, il veya ilçe müdürlüklerindeki 
teknik personel tarafından ekimden 
hasada kadar devamlı kontrol altında 
tutulur ve bu yerlerde amaca yönelik 
yetiştiricilik yapılıp yapılmadığı izlenir.
Kenevir ekimi her yıl izne tabidir. 
Her ne maksatla olursa olsun 
kenevir ekimi yapacak çiftçiler,   İl 
veya İlçe Müdürlüklerinden izin 
almak zorundadırlar. Müracaat 
tarihleri dışındaki çiftçi müracaatları 
değerlendirilmez ve kenevir ekimine 
izin verilmez. Hangi amaca yönelik 
olursa olsun izinsiz yetiştirilen kenevir, 
2313 sayılı Kanun hükümlerine göre 
imha edilir ve konu adli mercilere 
intikal ettirilir.
İzin belgesi alınmasına rağmen 
belgede belirtilen alandan fazla yerde 
veya izin belgesinde kayıtlı yerden 
başka yerde yetiştiricilik yapanlar ile 
izin belgesinde belirtilen amaç dışında 
yetiştiricilik yapanlar hakkında da aynı 
madde hükümleri uygulanır.
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24.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı resmi gazete 
de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvancılık 
Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği 
(No: 2016/26) gereği 2016 yılında doğan tüm 
buzağılar destekleme kapsamına alındı. Başvurular 
İl Müdürlüğümüze 1/11/2016- 31/12/2016 tarihleri 
arasında yapılacaktır.  2016 yılında doğan 4 ( dört ) 
ay üzeri yaşta buzağılar tüm programlı aşılamaları 
yapılmak şartıyla ( Şap, Lsd, dişilerde bruselloz ) 
desteklemelerden yararlanacaktır.

İlimizde 2016 yılı kurban bayramı 12-13-14-15 Eylül 2016 tarihlerinde idrak edildi. 3 
Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “ 2016 Yılı Kurban 
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” hükümleri gereğince; İlimiz merkez ve 
İlçelerimizde yeterli sayıda kurban satış ve kurban kesim yerleri belirlendi. Kurban 
satış yerlerinin denetimleri İl ve İlçe Müdürlüğümüz personellerince yapılarak 
veteriner sağlık raporları kontrol edildi, hastalık muayeneleri yapıldı. Kesim yerlerinin 
denetimi ile satılamayan hayvanların geri dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla 
bayram tatili süresince İl ve İlçe Müdürlüklerimizde yeterli sayıda Veteriner Hekim 
nöbetçi olarak görev yapmıştır. Kurban kesim yerlerinde veteriner hekimlerimiz 
kontrolünde kesimler yapılmış, İl genelinde 8194 büyükbaş,2919 küçükbaş 
hayvanın kesimi yapılmış, vatandaşlarımızın kurban ibadetini kolaylaştırmak 
amacıyla tüm önlemler alınmıştır.

2016 YILINDA 
DOĞAN TÜM 
BUZAĞILAR 

DESTEKLEME 
KAPSAMINA 

ALIND

ILIMIZDE 2016 YILI 
KURBAN BAYRAMI IDRAK 

EDILDI
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GENÇLERE ARICILIK EĞITIM

29 Ağustos-02 Eylül 2016 tarihleri 
arasında Müdürlüğümüz Hayvan 
Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 
Müdürlüğü personellerince 37 
genç arıcı adayına arıcılık ile ilgili 
eğitim verildi. Rize  Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü “ Tematik Gençlik 
Kampları Projesi”  kapsamında 

organize edilen proğramda  genç 
arıcılarımıza, Müdürlüğümüzce 
arı yetiştiriciliği ve sağlığı, koloniyi 
oluşturan bireylerin yaşamı, ana arı 
yetiştiriciliği, ilkbahar- yaz bakım ve 
beslemesi, arı hastalık ve zararlıları 
ile mücadele eğitimi verildi. 5 gün 
süren eğitim süresince kursiyerlere 

teorik eğitimin yanında Artvin Borçka 
Macahel Ana Arı Üretim Merkezi 
ziyareti, İkizdere Anzer Yaylası flora 
ziyareti ile Rize Arı Yetiştiricileri Birliği 
Bal Dolum Tesisi gezdirildi. Eğitim 
sonunda sınav yapılarak başarılı olan 
37 kursiyere İl Müdürlüğümüzce 3’er 
katlı kovan dağıtımı yapıldı.

OVIT VE CIMIL YAYLALARINDA BÜYÜKBAŞ 
VE  KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA AŞILAMA 

VE KÜPELEME 
2016/02 nolu Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri 
Kontrolü Genelgesi gereği; İlimiz Merkeze kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş 
hayvanların yaz dönemi yaylalarda olması sebebiyle küçükbaş 
hayvanların küpeleme işlemi 25-29 Temmuz tarihleri arasında İkizdere 
İlçemize bağlı Ovit - Kızılbel ile Cimil yaylalarında yapılmıştır. Bu 
kapsamda Müdürlüğümüz personellerince 1806 küçükbaş hayvan 
küpelenmiş, 1056 adet bruselloz ile 750 adet veba ( PPR ) aşısı 
yapılmıştır. Büyükbaş hayvanların da sonbahar dönemi şap aşılamaları  
İkizdere de Gölyayla, Anzer, Cimil, Ovit-Kızılbel- Sahavit, Ballıköy-
Petran, Rüzgarlı-Yukarı Köhser-Aşağı Köhser, Çiçekli, Kabahar, Kaban- 
Garzavan, Çağırankaya yaylalarında gerçekleştirilmiştir. 2000 şap aşısı 
yapılmış küpesiz buzağıların   küpeleme işlemi yapılmıştır. Aşılama 
çalışmalarımız devam etmektedir.
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KURBAN 
BAYRAMI 

DENETIMLERI

IL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAÇAK ÜRÜNLERIN 
PEŞINI BIRAKMIYOR

Rize İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğümüzce, kurban bayramında da 
kontrol ve denetimlere devam edilmiştir. 
Kurban bayramında etlerin parçalanması, 
muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik 
ortamlarda yapılması önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda kurban vecibesini yerine 
getiren vatandaşlarımızın, hijyenik ve sağlıklı 
bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve halk 
sağlığının korunması amacıyla; kasap ve 
marketlerde kurulan kıyma çekim stantları 
denetlenmiştir. Bu stantların ve  kıyma 
çekiminde kullanılan alet ve makinelerin   
hijyen koşullarına ve insan sağlığına 
uygunluğu kontrol edilmiştir. Uygun olmayan 
koşullarda yapılan kıyma çekimlerine izin 
verilmemiştir.
      Aynı zamanda bayramda artan şeker 
tüketimi sebebiyle şeker  ve çikolata satış 
noktaları denetlenmiş olup ambalajların 
üstündeki etiket bilgileri ve son kullanım 
tarihleri kontrol edilmiştir. 

  Kaçak Bal ihbarı üzerine Ardeşen İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün el koyduğu ballar, Müdürlüğümüzce 
muhafaza altına alınmıştır. Söz konusu ballardan Türk Gıda 
Kodeksi Bal Tebliğine uygunluğunu tespit etmek amacıyla 
gerekli analizler yaptırılmak üzere numune alınmış ve 
laboratuvara gönderilmiştir. Laboratuvardan gelecek olan 
analiz sonuçlarına göre gerekli iş ve işlemler yapılacaktır. 
Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan ürünler güvenilir 
gıda sayılmaz ve piyasaya arz edilemez. Denetim ve 
kontrollerimizde insan sağlığını tehdit edebilecek gıdaların 
piyasaya sürülmesine engel olmak için büyük bir özveriyle 
çalışmaktayız.
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NUMUNE ALIMLARI 
VE KONTROLLER 

KESINTISIZ DEVAM 
EDIYOR

 BAKANLIK KALINTI 
IZLEME PROGRAMI 
ARALIKSIZ DEVAM 

EDIYOR
İl Müdürlüğümüz 5996 Sayılı Kanun kapsamında İlimiz 
genelindeki tüm işletmelerde risk esası baz alınarak gıda kontrol 
ve denetimleri devam etmektedir. 
      Bakanlık İl Kontrol Planı kapsamında her ay belirli işletmelerden 
numune alınıp gerekli analizler yaptırılmaktadır. Bu analizler 
sayesinde hem vatandaşın sağlığı korunmuş olmakta hem de 
hileli ürünle karşılaşması engellenmektedir. Bu kapsamda Eylül 
ayında lahmacun iç harcı, bal ve dondurma numuneleri alınarak 
gerekli analizler için laboratuvara gönderilmiştir.
       Denetimlerimiz yıl boyunca devam edecektir. Şikâyetleriniz 
için Alo 174 Gıda İhbar hattımızla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü olarak 24 saat hizmetinizdeyiz.

Müdürlüğümüz Kontrol Görevlileri tarafından ‘‘Canlı Hayvanlar ve Hayvansal 
Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi’’ için Kalıntı İzleme 
Programı dahilinde denetimler yapılmaktadır.  
          2016 yılı Bakanlık Kalıntı izleme programı kapsamında üretim tesislerinden 
bu güne kadar 22 adet ( Balık: 13 - Bal: 3 - Kırmızı Et: 2 - Süt: 4 ) numune 
alınmış olup, alınan numunelerde şu ana kadar kalıntı tespit edilmemiştir. 
Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için Müdürlüğümüzce çalışmalar 
devem etmektedir.
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Lif, gıdaların bağırsak enzimleri tarafından sindirilmediği kısmıdır. 
Besin lifleri suda çözünür ve suda çözünmez olarak iki kategoriye 
ayrılır. Her iki lif türünün farklı rahatsızlıkların tedavisi ve belirtilerinin 
hafifletilmesi için farklı faydaları vardır.
Suda çözünür lif içeren yiyecekler, kan şekerinin sabit tutulması ve kötü 

kolesterolün düşürülmesine yardımcı olurken suda çözünmeyen lif, 
kabızlığı gidermek, hemoroidi önlemek ve sindirim sistemi hastalıkları 
riskini azaltmak için kullanılmaktadır. Günlük olarak alınması gereken 
lif miktarı her 1000 kalori için 14 gramdır. Her gün 2000-2500 kalori 
alan sağlıklı yetişkinler için 28-35 gram arası besin lifi önerilmektedir. 

Suda Çözünür Lif İçeren Yiyecekler

Suda çözünür lif adından da anlaşılacağı üzere bağırsaklarda çözülerek 
jel kıvamında bir maddeye dönüşür. Bu jel benzeri madde sindirim 
sisteminin çalışma hızını yavaşlatarak tokluk hissini uzatır.

Çözünür besin lifleri kandaki kolesterol düzeyinin korunmasına ve 
sindirimi yavaşlattığı için özellikle yemeklerden sonra meydana gelen 
kan şekeri dalgalanmalarının önlenmesine yardımcı olur. 

a) Tam Tahıllar: Yulaf tahıllar arasında çözünür lif bakımından 
en zengin besindir. Kahvaltıda yiyeceğiniz yarım su bardağı pişmiş 
yulaf kepeği veya yulaf ezmesi günlük lif ihtiyacının önemli bir kısmını 
karşılar. Yulafla birlikte taze meyve tüketmek lif oranını arttıracaktır. 

Yine aynı şekilde pişmiş veya kahvaltılık gevrek olarak tüketilen arpa 
çözünür lif bakımından oldukça zengindir.
b) Meyve: Kuru erik, armut ve narenciye (portakal, greyfurt..) 
gibi meyveler yüksek oranda çözünür lif içerir. Bu kategorideki 
diğer meyveler arasında nektarin, şeftali, elma, muz ve böğürtlen 
bulunmaktadır.
c) Baklagiller: Sarı veya yeşil mercimek, fasulye, nohut gibi 
baklagiller günlük besin lifi kaynağı olarak kullanılabilir. Yarım bardak 
pişmiş herhangi bir baklagil yaklaşık 3 adet meyve kadar besin lifi 
içerir.
d) Sebzeler: Suda çözünen lif içeren sebze listesi çok geniş 
olmasa da brokoli, Brüksel lahanası, havuç gibi lifli sebzeler kalp ve 
sindirim sistemi için iyi sebzeler arasında yer gösterilmektedir.

Suda Çözünmeyen Lif İçeren Yiyecekler

Gıdalar yoluyla alınan ve suda çözünmeyen fiber bağırsak boyunca 
sindirilmeden hareket eder. Bu besin lifi türü bağırsak hareketine 
yardımcı olarak kabızlığı önler ve kabızlığa bağlı diğer sorunların 
tedavisine yardımcı olur. Beslenme uzmanları suda çözünmeyen 
lifli yiyecekleri tokluk hissini uzatması nedeniyle diyet yapanlara 
önermektedir.
a) Sebzeler: Suda çözünen lifin aksine pek çok çiğ sebze, başta 
şalgam, pancar, karnabahar, lahana, Brüksel lahanası ve havuç 
olmak üzere önemli oranda suda çözünmeyen lif içermektedir. Yeşil 

yapraklı sebzeler, brokoli, yeşil fasulye, salatalık, soğan, lahana, 
kereviz, domates, patlıcan, biber ve mısır da yüksek oranda lif içerir. 
Bu sebzelerden en yüksek oranda lifi alabilmek için çiğ tüketilmeleri 
önerilmektedir.
b) Meyveler: Kabuklu, çekirdekli meyvelerin çoğu değişen 
oranlarda suda çözünmez besin lifi içerir. Kabızlık sorunu olanlara 
lif bakımından oldukça zengin olan elma kabuğu önerilir. Kabızlığı 
hafifletmek için kiraz, üzüm, ananas, portakal, kavun, erik ve çilek 
tüketebilirsiniz.
c) Tahıllar: Buğday kepeği, çavdar ve kahverengi pirinç çözünmez 
lif için iyi kaynaklar arasındadır.

BESIN LIFLERI
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• Buğday kepeği
• Yulaf kepeği
• Kuru havuç
• Gevrek ekmek
• Buğday tohumu
• Kepekli çavdar unu
• Bezelye
• Soya fasulyesi
• Patlamış mısır
• Fıstık

• Kuru şeftali
• Badem
• Mercimek
• Arpa unu
• Müsli
• Üzüm
• Ceviz
• Kepekli makarna
• Soğan

Besin Lifinin Önemi
Besin lifinin sağlık üzerine etkileri konusunda özellikle son yıllarda 
sayıları artan araştırmaların sonuçları aşağı yukarı aynıdır.
Düzenli olarak çözünen ve çözünmeyen besin lifi tüketenlerin 
tüketmeyenlere oranla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma, şeker 
hastalığı geliştirme, sindirim sistemi hastalıklarına yakalanma riski 
oldukça azalıyor.
Yine lifli gıdalarla beslenenlerin yaşam kalitesi ve yaşam süresi artıyor. 
Lif sadece sindirime, kolesterol ve şeker düzeylerinin korunmasına 
değil organlarda oluşan iltihapların azalmasına ve potansiyel olarak 
kanseri yapabilecek maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca lif bakımından zengin besinler genellikle sağlığımız için vitamin 
ve mineral bakımından da zengin olduğu için genel sağlığımıza da 
katkıda bulunuyor.

Fazla Lif Tüketmenin Olası Yan Etkileri
Çok fazla lif yemek demir, çinko, kalsiyum ve magnezyum gibi 
minerallerin vücut tarafından tam olarak emilmesini engelleyebilir. Kısa 
sürede yüksek oranda lif tüketmek gaz, şişkinlik ve karın kramplarına 
neden olabilir. Lifi beslenmenize yavaş yavaş artan oranlarda dahil 
etmek bu yan etkilerden korunmanızı sağlayacaktır.
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AFETLERDEN 
ZARAR GÖREN 
ÜRETICILERIN 
KREDI BORÇLARINA 
1 YIL ERTELEME

ÇIFTLIK MUHASEBE VERI AĞI 
ÇALIŞMALARI 

Gerçek ve tüzel kişilerden ekilişleri, ürünleri, 
hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az %30 
oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe 
hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek 
veya tüzel kişilerin, Banka ve TKK tarafından 
kullandırılan ve hasar tespit komisyonu kararı 
tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap 
devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl 
içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 
90 günlük süre içerisinde olan düşük faizli 
kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararları kapsamındaki tarımsal kredi borçları, 
vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde 
ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek 
suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/
hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle 
ertelenecektir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından 81 ilde uygulamaya konulan 
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) 
çalışmaları; Programlı bir şekilde ziyaret 
edilen işletmelerin tarımsal hareketleri 
tablet bilgisayarlar aracılığı ile sahada 
ÇMVA Mobil Uygulama Sistemine 
kaydediliyor. Çiftçilerimizin üretimlerinde 
kullandığı gübre, mazot, tohum, 
yem, veterinerlik ve diğer giderlerinin 
hesaplandığı proje İlimizde de devam 
ediyor.
ÇMVA, çiftçilerin karşılaştırma 
yapabilmesi ve karlılıklarını arttırabilmeleri 
için önemli bilgiler sağlıyor. Toplanan 
verilere göre, çiftçi kendi işletmesinin 
ekonomik sonuçları ile ilgili genel bir 
değerlendirme alabiliyor. Ülkesinde ve 
bölgede kendi işletmesine benzeyen 
diğer işletmelerle kendi işletmesini 
kıyaslama imkanı buluyor. Detaylı geri 
bildirim ve karşılaştırma raporu çiftçinin 
güçlü ve zayıf yönlerini görmesine 
yardımcı oluyor. Çiftçi işletmesinin 

karlılığını arttırmak için uygulamalarını 
değerlendirebilir ve gübre kullanımı, yem 
uygulaması, işletmede yetiştirilen ürünler 
gibi konularda değişiklikler yapabilme 
imkanına sahip oluyor.
ÇMVA verileri derlenerek oluşturulan 
işletme raporu, işletme ekonomisini 
daha iyi anlamak için önemli bir araçtır. 
ÇMVA sistemine katılarak muhasebe 
konusunda bilgi edinmek, çiftçi hangi 
faaliyetlerin karlı olup olmadığı ve 
maliyetlerin nasıl indirileceği konularında 
öngörü sahibi olmalarını sağlayacaktır.
İlimizde gönüllülük esasına dayalı olarak 
sisteme katılan işletmelere 2015 yılı 
için işletme başı 375 TL katılım desteği 
ödemesi yapıldı.2016 yılı için 13 Mayıs 
2016 tarih ve 29711 sayılı Resmi 
Gazetede Yayımlanan Çiftlik Muhasebe 
Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal 
İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi 
Yapılmasına Dair  Tebliğ (Tebliğ No: 
2016/14) kapsamında işletme başına 
425 TL katılım desteği ödenecektir.
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TARIM DANIŞMANLARINA MÜJDE

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine 
Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında 
Tebliğ kapsamında tarımsal yayım ve 
danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve 
verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak 
üzere amacıyla 2009 yılından itibaren tarımsal 
yayım ve danışmanlık desteği verilmektedir.

             2016 yılında yapılacak Tarımsal 
Desteklemelere ilişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı 5 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete`de 
yayımlandı. Tarımsal Desteklemeler, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile veriliyor olsa da, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından 

yürütülmesi nedeni ile bu Bakanlığın 
sorumluluğunda bulunuyor. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
ziraat odaları ve üretici örgütleri bünyelerinde 
istihdam edilen 5 tarım danışmanı için 
verilecek Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Desteği'ne (TYDD) ilişkin hazırlanan tebliğ 
10 Ekim 2016 tarih ve 29853 sayılı Resmi 
Gazetede  yayımlandı. Bu sene sadece 
tebliğde belirlenen ziraat odaları ve üretici 
örgütleri bünyelerinde istihdam edilen 5 tarım 
danışmanı için destek verileceğinin altını çizen 
Çelik, bu destek ödemesinin tarım danışmanı 

üzerinden yapılacağını kaydetti.

Tebliğde yer alan kuruluşlara her bir tarım 
danışmanı için yıllık 30 bin lira TYDD 
sağlanacağına dikkati çeken Çelik, tebliğin 
yayımı tarihinden itibaren 12 aylık hizmet 
sunumuna bağlı olarak 15 biner liralık iki dilim 
halinde ödeme gerçekleştirileceği bilgisini 
verdi.

Tarım danışmanlarının görev tanımları da 
belirlendi
TYDD'den faydalanmak isteyen kuruluşların, 
tebliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün 

içinde istenen belgelerle, tarımsal danışmanlık hizmet 
bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, 
ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne 
başvuracaklarını bildiren Çelik, tarımsal danışmanlık 
hizmeti alan tarımsal işletmelerin, hizmet karşılığı olarak 
tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara 
ödeyecekleri katkı payı ile ilgili düzenlemenin 
kaldırıldığını kaydetti.

Çelik, tarım danışmanlarının, işletme bazlı danışmanlık 
kapsamında bitkisel ve hayvansal üretim yapan 
işletmeler için ayrı ayrı görev tanımları yapıldığını 
belirterek, il veya ilçe müdürlüklerinin, tarımsal 
danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam 
edilen tarım danışmanlarına bakanlık uygulamaları 
hakkında eğitim verebileceğini ifade etti. Çelik, tarımsal 
danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen 
tarım danışmanlarının bakanlık uygulamaları hakkında 
çiftçileri bilgilendirmesi yönünde de düzenleme 
yapıldığını kaydetti.  
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ARILARDA SONBAHAR BAKIM VE 
KONTROLLERI

ARILARDADA ÇALIŞMA KURALLARI
Arıcılıkta dikkat edilmesi gereken uygulama, 
arılıkta dolaşırken ve çalışırken, arıdan 
korunmaya ve arıya zarar vermemeye özen 
göstermektir.
Bu uygulamaları özetlersek;
Arılığa girerken yabancı kokular 
kullanılmamalıdır.
 Arıda yapacağımız çalışmaya göre giyimde 
tedbirli olunmalı (maske,gerekirse eldiven 
giyilmeli, koyu renkli ve çok ince giyinilmemeli)
 Kovan açılmadan önce körük yakılmalı ve 
kovan kesinlikle körüksüz açılmamalı
 Kovan açılırken dikkatli ve itinalı çalışılmalı, 
hoyrat davranılmamalı 
 Koloninin kovan içi düzeni bozulmamalı, 
çerçeveler birbirinden aralıklı olmamalı ve 
yerleri değiştirilmemeli
 Çalışma sırasında telaş etmeden hızlı 
davranılmalı, özellikle nektar akışının az 
olduğu dönemlerde yağmacılığa neden 
olmamak için açılan kovanın işi kısa sürede 
bitirilerek kapatılmalıdır.

SONBAHAR BAKIM VE KONTROLLERİ
Arılarda bal hasadının yapılması, o sezonun 
bitmiş yeni bir sezonun başlaması anlamına 
gelir ki, bu dönemde yapılacak her türlü bakım 
ve ihmal gelecek tüm bir yıla yansıyacaktır. 
Bu nedenle bal hasadından hemen sonra 
sonbahar bakımına başlanmalıdır.

Kış İçin Gerekli Yiyeceğin Bırakılması

Kolonilere kış yiyeceği olarak bal ve polen 
depolanmış petekler bırakılır. Ancak petekler 
tamamen balla dolu olmayıp alt yarılarındaki 
gözler boş olmalıdır. Çünkü kışın arılar bal 
dolu gözler üzerinde değil, peteklerin balla 
dolu kısmının hemen altındaki boş gözler 
üzerinde
salkım kurarlar. Özellikle ilkbaharda taze polen 
gelmeye başlayıncaya kadar ki dönemde
arıların yavru yetiştirmeyi başlatıp 
sürdürebilmeleri için bırakılan ballı peteklerin 
3-4 tanesinde aynı zamanda yeterince polen 
de olmalıdır. Genel kural olarak kuluçkalıktaki 
bal hasat edilmeyip arıya bırakılmalıdır.
Ana Arının Durumu, Zayıf Koloniler ve Hastalık 
Kontrolü
Yapılacak kontrollerde arı mevcudu az 
olan zayıf koloniler, anasız, ana arısı 
yaşlanmış, verimsiz ve sakat olan koloniler 
birleştirilmelidir.
Başarılı kışlatma için mutlak surette 
sonbaharda bir dönem yavru üretimi 
sağlanarak kışa GENÇ ARI ve ANA ARI ile 
girilmelidir.

Yapılacak denetimlerde herhangi bir hastalık 
tespit edilen kolonilerde gerekli önlemler 
alınmalı ve tedavi edilmelidir. Sonbahar teşvik 
yemlemesinden sonraki kuluçka aktivitelerinin 

çok azaldığı dönemlerde sonbahar dönemi 
varroa mücadelesi mutlaka yapılmalıdır.

Bu koşullar dikkate alındıktan sonra diğer 
önemli hususlar ise;
Kovanların sağlamlığı gözden geçirilerek 
gerekirse değiştirilmeli
Kovandaki arılı, yavrulu ballı-polenli çerçeveler 
düzenlenerek fazla petekler alınmalıdır.
Kovanda herhangi bir hastalık ve zararlı varsa 
gerekli müdahaleler yapılmalı
En sondaki çerçevenin yanına bölme tahtası 
konularak boş kalan kısımdan soğuğun 
girmesi engellenmelidir
Kovanlar bir sehpa üzerine oturtulmalı
Koloniler rüzgar almayan ve mümkünse üstü 
kapalı bir arılıkta kışlatmaya Bırakılmalı
Kovan uçuş delikleri daraltılmalı
Kovan örtü bezi soğuğu geçirmeyen bir 
malzemeden seçilmeli örtü beziyle kovan 
arasına kovanda oluşacak nemi çekmesi için 
gazete kağıdı örtülmeli
Kabartılmış petekler arıcıya tekrar gerekli 
olacağından muhafazası çok önemlidir. İyi 
muhafaza edilmeyen petekler mum güvesi ve 
fare gibi zararlılarına maruz kalabilir. Petekler 
izole edilmiş bir odada kükürt yakılarak çıkan 
dumanla fumige edilmeli. Kükürtün alevsiz 
duman şeklinde verilmeli, arada bir oda 
havalandırılarak içerde oluşan emin çıkması 
sağlanmalıdır
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Sonbahar Beslemesi 

Kolonilere yeterince bal ve polen stoku 
bırakılmış olsa bile bal hasadından sonra 
şurupla besleme yapılmalıdır. Sonbahar 
yemlemesi için hazırlanan şeker şurubunun 
şeker-su oranı 2:1 (2 kısım şeker-1 kısım su) 
olmalıdır.
Koloniler kışa girerken ve kıştan çıkarken bal 
stokları yeterli değilse o zaman katı yem (kek) 
ile besleme yapılır.

Kek Yapımı 
1 kısım bal 35-40C'ye kadar ısıtılarak 
3 kısım pudra şekeri ile iyice karıştırılır. 
Elde edilen karışım 0.5-1 kg. poşetlere 

yerleştirilip, poşetin alt kısmı kesilerek arılı 
çerçeveler üzerine yerleştirilir.Kek hazırlama 
ve uygulamada dikkat edilecek husus kekin 
kovan içi ısısında eriyerek arıların üzerine 
akmayacak katılıkta ve arılar tarafından 
tüketilebilecek yumuşaklıkta olmasıdır.

KIŞLATMA
Arıları Kışa Hazırlama ve Kışlatma
Arıların kışlatılacağı arılık; kuzeyi kapalı 
güneyi açık ve mümkünse üstü kapalı yerler 
seçilmelidir. Açık arılıklar ise rüzgar almayan, 
su tutmayan ve nem biriktirmeyen yerler 
olmalıdır.
Kovanlar mutlaka yerden 30-40 cm  
yüksekliğinde bir sehpa üzerine konulmalıdır.

Kovan içi sıcaklık 14 C° ye düştüğünde arılar 
kış salkımı yaparlar. salkımın merkezi 33 C°, 
dış yüzeyinde ise 5-8 C° 'dir. Salkımdan 
herhangi bir nedenle düşen arı tekrar salkıma 
çıkamaz ve ölür. Bu nedenle kışlatma yeri 
olarak arıların kış salkımını bozacak gürültü 
ve sesten uzak yerler seçilmelidir.
Kovanların uçuş delikleri içindeki arılı çerçeve 
sayısı dikkate alınarak Uygun malzeme 
ile daraltılmalıdır. Kovanlar hafif öne eğik 
yerleştirilmeli. Çatlak, kırık ve delik kovan 
kullanılmamalıdır. Kovan içerisinde yeterli 
besin stoku olmalı. Varroaya  karşı ilaçlama 
yapılmış olmalıdır.
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GENÇ ÇIFTÇI PROJELERI HAYATA 
GEÇIYOR

KIRSAL KALKINMA PROJE KONTROLLERI 
DEVAM EDIYOR.

5 nisan 2016 tarih ve 29675 sayılı resmi 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında Rize 
İlimizde   Büyük baş hayvancılık, küçükbaş 
hayvancılık, Arıcılık, Kanatlı hayvan ve 
Mantar üretimi projelerine müracaatlar 
edilmiş olup; toplam 175 proje hibe desteği 
almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında 
küçükbaş hayvanların dağ(Hemşin koyunu)

dağıtımına İkizdere İlçemizden   başlandı. 
Proje kapsamında Küçükbaş hayvan alımı 
konusunda Hemşin Koyunu için hibe 
desteğine hak kazanan 2 Genç çiftçimizin 
her birine  38 er adet koyun 2 şer adet de 
koç olmak üzere toplam da 80 adet Hemşin 
koyunu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bu 
proje ile hayvan sahibi olan girişimcilerimizin 
üretimlerinin her aşaması da yine İl 

Müdürlüğümüz tarafından sürekli takibimiz 
altında olup Proje kapsamında hayvan 
dağıtım çalışmalarımız devam etmektedir.
Proje kapsamında Arıcılık, Kanatlı hayvan ve 
Mantar projeleri bir bir gerçekleşmektedir. 
Proje uygulamaya hak kazanan tüm genç 
çiftçilerimize hayırlı olmasını ve bol kazançlar 
getirmesini dileriz.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 
Desteklenmesi Kapsamında 2012, 2013, 
2014 ve 2015 yıllarında tarımsal ürünlerin 
işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 
konularında hibe projesi yürütmüş olan 
yatırımların her altı ayda bir mahallinde düzenli 

olarak kontrol edilmesi ve rapora bağlanması 
çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüzden 
toplam 6.299.484,28 TL hibe desteği almış 
olan 27 adet projenin 8- 16 Ağustos tarihleri 
arasında il proje yürütme birimi elamanlarınca 
kontrolleri yapılmıştır. Yapılan kontrollerde 
projelerin amacına uygun olarak üretimlerine 

devam ettikleri tespit edilmiştir. Yatırımcılar 
yeni projeler hakkında da bilgilendirilmiştir. 
Yeni projeler uygulama konusunda 
yatırımcılarımızın oldukça istekli oldukları 
görüldü.   

Yapılan denetimlerden görüntüler;
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YAYLALARIMIZDA GÖÇ BAŞLADI.

MERA ISLAH VE AMENAJMAN 
ÇALIŞMALARI

15 Mayıs tarihinde başlayan otlatma 
mevsimi; bu yıl havaların erken soğuması ve 
yaylaklarımızda erken kar yağması sebebi ile 
erken tamamlandı.
Karadeniz Bölgesi’nde ve özelde ilimizde bir 
kültür ve yaşam biçimi haline gelen yaylacılık 
bu yıl erken tamamlandı.
İlimiz yaylakları  Eylül Ayı’nın ikinci yarısında  

beyaz gelinliğe büründü. Zaten daha 
öncesinde göç zamanının geldiğini haber 
veren güz çiğdemleri yöresel adı ile vargit 
çiçekleri yaylaklardaki nöbeti devralmıştı. 
Meraklıları için vargit çiçekleri ile sohbet 
etmenin ve dertleşenin tam zamanıdır.
Ama bu durum yaylacılarımız için bir o kadar 
da hüzünlüdür. Artık köylere göç etmenin 

zamanıdır. Bir dahaki otlatma mevsiminin 
başlangıcına kadar sabırla ve özlemle 
beklemenin zamanıdır.
Yaylacılarımızın bazıları araçları ile bazıları ise 
yaya olarak göçe başladı. Hadi hayırlısı.
Seneye tekrar buluşmak ve beraber göç 
etmek dileği ile.

Mera , Yaylak ve kışlakların ıslah edilerek 
otlatma kapasitelerinin artırılması, ot 
kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak  muhafaza 
tedbirlerinin uygulanarak erozyonun 
önlenmesi amacı ile Bakanlığımızca Mera 
Islah ve Amenajmanı Projesi uygulanmaktadır.
Bu kapsamda ilimiz genelindeki yaylaklarda 
İl Müdürlüğümüz tarafından da Mera Islah ve 
Amenajmanı Projeleri uygulanmaktadır.

İlimiz Çayeli ilçesi Uzundere Köyü sınırlarında 
bulunan Abelat, Tavlant,Lazlakar ve Tahbur 
yaylakları arasında 9,1 km yaylak yolu 
yapım işi yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. 
Çalışmalar halen devam etmektedir.
İkizdere İlçesi Diktaş köyünde 4 adet sıvat a 
su getirmek amacı ile 3550 m su kanalı ve 
su isale hattı ve 50 ton kapasiteli su deposu 
yapıldı.

İkizdere İlçesi Ilıca Köyü Çağrankaya 
yaylasında  köyünde 11 adet sıvat a su 
getirmek amacı ile 7000 m su kanalı ve su 
isale hattı ve  iki adet 50 ton kapasiteli su 
deposu yapıldı.
İkizdere İlçesi Çifteköprü köyü yaylasında  
köyünde 5 adet sıvat a su getirmek amacı ile 
4100 m su kanalı ve su isale hattı ve  1 adet 
50 ton kapasiteli su deposu yapıldı.
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