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Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların 
Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/21) 25 Haziran 2021 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Aşağıda belirtilen yatırım konuları için; kararın yayımlandığı tarihte (21 
Mayıs 2021) işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az 1 
yıldır aktif olan,  hibe konuları için gerekli şartları sağlamak kaydı ile gerçek 
ve tüzel kişilere destekleme için başvurabileceklerdir.  

Hibe desteğine başvuruları 01-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak 
olup, başvurularını İl Müdürlüğümüze yapacaklardır.
Yetiştiricilere;
� Büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni 
ahır,
� Küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli 
yeni ağıl yapımı 
� Kapasite artırımı/ Rehabilitasyonu
� Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı 
� Makine, alet ve ekipman alımına ( Yem hazırlama makinesi, 
gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, 
hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk)
Yukarıda belirtilen konularda %50 hibe desteği verilecektir.

Hibe desteğinden, projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve 
termin planında belirtilen süre içinde yatırımı tamamlayan yatırımcılar 
yararlanacaktır. Yatırımların 30.11.2021 tarihine kadar tamamlanması 
gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi, için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsi-
niz.
İlgili mevzuata; https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/I-
c-Kaynakli-Projeler adresinden ulaşabilirsiniz.
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Sayfa 3Düzce Tarım Bülteni

BAMYA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce destekle-
nen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projele-
ri kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanan 
Düzce İlinde Bamya Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Proje-
si'nin tarla günü etkinliği Merkez İlçesi, Kazukoğlu mahalle-
sinde gerçekleştirildi.
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafın-
dan tescil edilen Yalova Akköy 41 bamya çeşidinin üstün 
özelliklerinin çiftçilerimize tanıtılması amacıyla düzenlenen 
tarla günü etkinliğine katılan Sayın Valimiz Cevdet ATAY 
katılımcılarla birlikte bamya hasadı yaptı.
Proje kapsamında İlimiz Merkez ve İlçelerinden 48 çiftçimi-
ze % 75 Bakanlık, % 25 Çiftçi katkılı olmak üzere 1'er dekarlık 
alanlarda toplamda 48 dekar bamya bahçesi tesis edildi. 
Proje kapsamında damla sulama sistemi kurulan bahçelere 
mayıs ayında tohumların ekimleri yaptırılmış olup, temmuz 
ayı itibari ile hasat edilmeye başlanmıştır.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı 
kapsamında 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz bu proje saye-
sinde önder çiftçilerimiz bamya yetiştiriciliğini bizzat teknik 
personellerimiz tarafından bahçelerinde uygulayarak diğer 
çiftçilerimize örnek olmuşlardır. Proje kapsamında kullanı-
lan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitümü-
zün Yalova Akköy 41 çeşidinin İlimize uyum sağladığı ve 
tüm ilçelerimizde yetişmesinin mümkün olduğu, verim ve 
kaliteli ürün elde edilebileceği gözlemlenmiştir. 
Tarla günü etkinliği, demonstrasyon bahçesinin incelenme-
sinin ve yöresel bamya yemeklerinin ikramının ardından 
sona erdi.



Sayfa 4 Düzce Tarım Bülteni



Sayfa 5Düzce Tarım Bülteni

ŞEKER MISIR ADAPARE’NİN TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Bakanlığımızın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 
koordinasyon ve desteği ile Kadın Çiftçiler Tarımsal 
Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında, Sakarya 
Mısır Araştırma Enstüsü Müdürlüğü iş birliğinde İl 
Müdürlüğümüz tarafından uygulanan Şeker Mısır Ada-
pare’nin Kadın Çiftçiler Eli ile Tarladan Bardağa Yolculu-
ğu Projesi'nin tarla günü etkinliği Merkez Köprübaşıö-
merefendi Köyü’nde gerçekleştirildi.
Enstitü tarafından tescil edilen Adapare şeker mısır 
çeşidinin üstün özelliklerinin çiftçilerimize tanıtılması 
amacıyla düzenlenen tarla günü etkinliğine Düzce İl 
Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, Sakarya Mısır 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden uzman personel-
ler, İl Müdür Yardımcısı, Şube ve İlçe Müdürleri, Sakarya 
Mısır Araştırma Enstitüsünden konu uzmanları, teknik 
personeller, kadın çiftçiler ile İlimiz mısır üreticileri 
katıldı.
Proje kapsamında kadın çiftçilerimiz tarafından Sakar-
ya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile 
"Adapare Şeker Mısır" çeşidinin yetiştiriciliği yapılmış-
tır. İlimizde Merkez, Akçakoca, Çilimli ve Gölyaka ilçele-
rindeki önder kadın çiftçilerimiz ile 4 adet 2'şer dekarlık 
sonuç demonstrasyon tarlaları tesis edildi. Tarlalara 
mayıs ayı itibari ile tohum ekimleri yapılmış olup, ağus-
tos ayı itibari ile hasat edilmeye başlanmıştır.
İl Müdürü Necdet Çiçek yaptığı açıklamada “Kadın 
çiftçiler tarımsal yenilikler ile buluşuyor programı 

kapsamında 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz bu proje 
kapsamında kullanılan Enstitü Müdürlüğümüzün Ada-
pare şeker mısır çeşidinin ilimize uyum sağladığını ve 
İlimizde yetişmesinin mümkün olduğu verim ve kaliteli 
ürün elde edilebileceği gözlemledik. Bu projede yer 
alan kadın çiftçilerimize ve emeği geçen herkese teşek-
kür ederim." dedi.
Etkinlik kapsamında Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünden konu uzmanı Dr. M. Cavit SEZER tara-
fından İlimizde mısır yetiştiriciliği yapan üreticilere 
yönelik şeker mısır yetiştiriciliği konusunda teknik 
bilgiler verildi. Ayrıca Adapare Şeker Mısırın lezzeti 
hakkında fikirlerini almak üzere katılımcılara pişirilen 
mısırlar ikram edildi.
Tarla günü etkinliği, proje uygulama sürecinde 
demonstrasyon çalışmasına katılan kadın çiftçilerimize 
teşekkür belgesi takdim edilmesinden sonra demonst-
rasyon bahçesinin incelenmesi ve şeker mısır yetiştiri-
ciliği li�etlerinin etkinliğe katılan konuklara dağıtılma-
sının ardından sona erdi.



Sayfa 6 Düzce Tarım Bülteni

Bakanlığımızın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 
koordinasyon ve desteği ile Kadın Çiftçiler Tarımsal 
Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında, Sakarya 
Mısır Araştırma Enstüsü Müdürlüğü iş birliğinde İl 
Müdürlüğümüz tarafından uygulanan Şeker Mısır Ada-
pare’nin Kadın Çiftçiler Eli ile Tarladan Bardağa Yolculu-
ğu Projesi'nin tarla günü etkinliği Merkez Köprübaşıö-
merefendi Köyü’nde gerçekleştirildi.
Enstitü tarafından tescil edilen Adapare şeker mısır 
çeşidinin üstün özelliklerinin çiftçilerimize tanıtılması 
amacıyla düzenlenen tarla günü etkinliğine Düzce İl 
Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, Sakarya Mısır 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden uzman personel-
ler, İl Müdür Yardımcısı, Şube ve İlçe Müdürleri, Sakarya 
Mısır Araştırma Enstitüsünden konu uzmanları, teknik 
personeller, kadın çiftçiler ile İlimiz mısır üreticileri 
katıldı.
Proje kapsamında kadın çiftçilerimiz tarafından Sakar-
ya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliği ile 
"Adapare Şeker Mısır" çeşidinin yetiştiriciliği yapılmış-
tır. İlimizde Merkez, Akçakoca, Çilimli ve Gölyaka ilçele-
rindeki önder kadın çiftçilerimiz ile 4 adet 2'şer dekarlık 
sonuç demonstrasyon tarlaları tesis edildi. Tarlalara 
mayıs ayı itibari ile tohum ekimleri yapılmış olup, ağus-
tos ayı itibari ile hasat edilmeye başlanmıştır.
İl Müdürü Necdet Çiçek yaptığı açıklamada “Kadın 
çiftçiler tarımsal yenilikler ile buluşuyor programı 

kapsamında 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz bu proje 
kapsamında kullanılan Enstitü Müdürlüğümüzün Ada-
pare şeker mısır çeşidinin ilimize uyum sağladığını ve 
İlimizde yetişmesinin mümkün olduğu verim ve kaliteli 
ürün elde edilebileceği gözlemledik. Bu projede yer 
alan kadın çiftçilerimize ve emeği geçen herkese teşek-
kür ederim." dedi.
Etkinlik kapsamında Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğünden konu uzmanı Dr. M. Cavit SEZER tara-
fından İlimizde mısır yetiştiriciliği yapan üreticilere 
yönelik şeker mısır yetiştiriciliği konusunda teknik 
bilgiler verildi. Ayrıca Adapare Şeker Mısırın lezzeti 
hakkında fikirlerini almak üzere katılımcılara pişirilen 
mısırlar ikram edildi.
Tarla günü etkinliği, proje uygulama sürecinde 
demonstrasyon çalışmasına katılan kadın çiftçilerimize 
teşekkür belgesi takdim edilmesinden sonra demonst-
rasyon bahçesinin incelenmesi ve şeker mısır yetiştiri-
ciliği li�etlerinin etkinliğe katılan konuklara dağıtılma-
sının ardından sona erdi.
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Düzce Tarım Bülteni Sayfa 7

2021 yılı fındık hasat sezonunun başlaması nedeniyle Merkez  İlçe Küçükmehmetler Köyünde Valimiz Sayın 
Cevdet ATAY, İl Müdürü Necdet ÇİÇEK ve Merkez İlçe Ziraat Odası Başkanı Ramazan ÖZTÜRK ile birlikte sabahın ilk 
saatlerinde fındık işçileriyle beraber hasat gerçekleştirdi. Üreticiler ve hasat yapan işçilerle bir süre sohbet eden 
Sayın Valimiz hasat döneminin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunup işçilere de kolaylıklar diledi



TARIM REFORMU GENEL 
MÜDÜRÜMÜZDEN İLİMİZE ZİYARET

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRÜMÜZ-
DEN İLİMİZE ZİYARET

Düzce Tarım Bülteni Sayfa 8

Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürümüz Sayın 
Kerim ÜSTÜN İl Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Ziyaret 
esnasında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcı-
mız Bekir ENGÜRÜLÜ, Tarım Sigortaları ve Doğal Afet-
ler Daire Başkanımız Kemal ÖZDEMİR, İl Müdürümüz 
Necdet ÇİÇEK, İl Müdür Yardımcımız ve Şube Müdür-
lerimiz katıldı. Toplantıda İlimizde uygulanan tarım 
reformu çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunul-
du. İl Müdürümüz Necdet ÇİÇEK, ziyaretinden dolayı 
Genel Müdürümüz Kerim ÜSTÜN’e memnuniyetini 
dile getirdi.

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürümüz 
Sayın Harun SEÇKİN İl Müdürlüğümüzü ziyaret etti. 
Ziyaret esnasında yapılan toplantıya İl Müdürümüz 
Necdet ÇİÇEK, İl Müdür Yardımcımız Hüseyin DİKMEN 
ve Şube Müdürlerimiz katıldı. Toplantıda İlimizde 
uygulanan Hayvan Sağlığı, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Denetimleri çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde 
bulunuldu. İl Müdürümüz Necdet ÇİÇEK, ziyaretinden 
dolayı Genel Müdürümüz Harun SEÇKİN’e teşekkürle-
rini iletti.



Sayfa 9Düzce Tarım Bülteni

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZE 2 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

İl Müdürlüğümüzün girişimleriyle daha önce tescil-
lenen 7 coğrafi işaretli ürüne ek olarak Yufkalı Konu-
ralp Pilavı ve Düzce Şeker Kamışı Pekmezi de coğrafi 
işaret belgesi ile tescillendi.
İl Müdürlüğümüzce İlimizde üretimi yapılan, ünü ve 
belirgin nitelikleri itibariyle İlimizle özdeşleşmiş 
ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik Türk 
Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına yaptığı başvu-
rular neticesinde, Düzce Şekerkamışı Pekmezi ve 
Yufkalı Konuralp Pilavı Resmi Coğrafi İşaret Bültenin-
de yayınlanarak coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. 
Böylece İl Müdürlüğümüzce coğrafi işaretle tescille-
nen ürün sayısı 9’a çıkmış oldu.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK konu 
ile ilgili yaptığı açıklamada; “İl Müdürlüğümüzce 
2017 yılı itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumuna, 
İlimizde ürünlere yönelik coğrafi işaret tescil çalışma-
ları yürütülmektedir. Tescil çalışmalarına yönelik, 
İlimiz Merkez ve İlçelerinde coğrafi işaret potansiyeli 
olan ürünler tespit edilerek ürün havuzu oluşturul-
muş ve belirlenen bu ürünlere yönelik araştırma ve 
analiz çalışmaları sonrasında başvuruda bulunul-
maktadır. Coğrafi işaret belgesi ile tescillenen İlimize 
özgü ürünler, tescil belgesinde belirtilen koşullarda 
üretilerek, bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama 
nitelikleri arttırılmış olacaktır. Bu durum kültürümü-
zün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da 
katkı sağlayacaktır.” dedi.
Coğrafi işaret çalışmaları kapsamda İl Müdürlüğü-
müzce, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına, 
toplam 13 ürüne yönelik coğrafi işaret tescil başvu-
rusu yapılmıştır. İl Müdürlüğümüzce yapılan başvu-
rular sonucunda;
• 9 ürün coğrafi işaretli ürün olarak tescillen-
miş, (2 ürün tescil sonrası Akçakoca Ticaret ve sanayi 
Odasına devredilmiştir.) 
• 2 ürün tescil öncesi Türk Patent ve Marka 
Kurumu Resmi Yayınlar Bülteninde yayınlanmış  
• 2 ürünün inceleme ve değerlendirmeleri 
devam etmektedir. 



KURBAN BAYRAMI’NA YÖNELİK GIDA DENETİMLER YAPILDI

 Düzce Tarım   BülteniSayfa 10

Kurban Bayramının yaklaşması nedeni ile; İl/İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz rutin gıda dene-
timlerine ilaveten Kurban Bayramı öncesi özellikle 
Bayramda yoğun olarak tüketilen ürünlere yönelik 
tatlı ve pastacılık ürünleri üretimini yapan iş yerleri 
başta olmak üzere, çikolata ve bayram şekerlemeleri-
nin satışa sunulduğu işyerleri ile et işleme yeterliliği-
ne sahip kasap vb. işyerlerine yönelik il genelinde 
denetimleri yoğunlaştırdı. 
Konu ile ilgili açıklama yapan  İl Tarım ve Orman  
Müdürü Necdet ÇİÇEK; Kurban etlerinin 12 saatten 
önce tüketilmemesinin daha sağlıklı olduğunu,  etle-
rin gölgede ön  soğumasının beklenmesi, ardından  
hemen -2; +2 dereceye ayarlı buzdolabında ortala-
ma 1 gün  hızlı ve tam soğutulduktan sonra;  soğuk 
zincire dikkat edilerek; asgari teknik ve hijyenik şart-
ları uygun  ruhsatlı et işleme yeterliliğe sahip  kasap 
vb. iş yerlerine götürerek  kıyma kuşbaşı, parça et  vb. 
yaptırdıktan sonra, tek seferde tüketilebilecek mik-
tarlarda alüminyum folyoya sarıp, -18 derecedeki 
derin dondurucuya konarak 8 ay tazeliğini koruyabi-
leceğini, tek seferde tüketilebilecek paket birimin   1 
gün önceden derin dondurucudan buzdolabına 
alınıp, çözünmeye başlayınca pişirilip tüketilmesini  
ve artan miktar olursa  soğuduktan sonra hemen 
buzdolabına konmasını ama  asla tekrar dondurul-
mamasını tavsiye etti.
Ayrıca; tüketicilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya 
ulaşmalarını sağlamak amacıyla  İl ve İlçe Müdürlük-
lerimizde görevli Gıda Kontrol Görevlisi personelleri-
mizin kurban  bayramına yönelik denetimlerini 
yoğunlaştırarak sürdürdüklerini; yılbaşından beri 
yaklaşık; 3.731 gıda işyeri denetimi yaptıklarını,  
tüketicilerimizin de  birer gönüllü gıda denetçisi gibi 
hareket ederek, ambalajsız, açıkta satılan, etiketsiz; 
üreticisi, markası ve gıda kayıt belgesi olmayan ürün-
leri satın almamalarını, ürünlerin son tüketim tarihle-
rinin geçmemiş olması  ile ambalajlarının sağlam  ve 
şişmemiş olmasını dikkatle  kontrol edilmesi gerekti-
ğini ve gıda temininde; halk sağlığı ve gıda güvenliği 
yönünden şüphe duyulan bir konu olduğunda tüke-
ticilerin; telefonla ALO 174 Gıda İhbar Hattını araya-
bileceğini veya 0501 174 0 174 Whatsapp Gıda İhbar 
Hattı üzerinden şikayette bulunabileceğini belirtti.
Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın ülkemize ve tüm 
dünyaya öncelikle barış, huzur ve istikrar getirmesi 
temennisiyle tüm tarım sektörü çalışanlarının ve 
çiftçilerimizin sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir 
Bayram geçirmelerini dileyerek, Kurban Bayramı'nı 
tebrik etti, selam ve saygılarını sundu.



İL İÇİ HAYVAN SATIŞLARI ARTIK  DİJİTAL ORTAMDA YAPILABİLECEK
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TMO DÜZCE’DE KABUKLU FINDIK ALIMINA 1 EYLÜL’DE BAŞLADI

Bakanlığımızın hayata geçirdiği e-tarım platformu ile il içi 
hayvan alım ve satımları dijital ortamdan yapılabilecek.
Bakanlığın birçok hizmetinin dijital ortamda yapılabildiği 
https://etarim.gov.tr/ platformuna yeni bir işlerlik daha 
kazandırıldı.
İl içinde hayvanlarını dijital ortamda pazarlamak isteyen 
yetiştiriciler, https://etarim.gov.tr/ sayfasında bulunan 
"Hayvan Satış Bildirimi" butonuna tıklayarak işlem yapabi-
lecekler.
Satıcı, gerçek kişi ise TC kimlik numarasıyla tüzel kişi ise 
vergi kimlik numarasıyla sisteme girerek hayvan satışı 
yapmak istediği işletmeyi seçecek.
Alıcının şartları sağlayıp sağamadığı sistem üzerinden 
kontrol edilecek. Alıcının şartları sağladığı durumda satıcı 
satmak istediği hayvanları sistem üzerinden seçecek. Seçim 
listesinde karantina ve kısıtlama tedbiri olan hayvanlar 
kırmızı ile gösterilecek. Küpesi olmayan hayvanın seçimine 
izin verilmeyecek.
Seçim işleminin ardından satışı yapılmak istenen hayvanlar 
listelenerek alıcının telefonuna mesaj olarak gidecek. Alıcı, 
alış işlemini kabul ederse satışa konu hayvanlara ilişkin 
bilgileri kendi hesabında görecek. Böylece il içi hayvan satış 
bildirimi tamamlanmış olacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi 2021 yılı mahsulü kabuklu fındık alımına 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle Konuralp(Çilimli) ve Akçakoca Ekip Şe�ikleri 
başlayacak olup, Düzce Ekip Şe�iği ise 6 Eylül 2021 tarihinde kabuklu fındık alımına başladı. Üreticilerimiz internet üzerinden randevularını 
23 Ağustos 2021 tarihinden itibaren alabiliyorlar.
    ALIM MERKEZİ ADRESİ  EKİP AÇILIŞ TARİHİ
Konuralp Ekip Şe�iği Panda Alüminyum A.Ş. Söğütlü Mahallesi Çilimli/DÜZCE                                                    01.09.2021
Akçakoca Ekip Şe�iği Eski Güven Boru Fabrikası, Ayazlı Mah. Çağdaş Sokak No:13/B Akçakoca/DÜZCE 01.09.2021
Düzce Ekip Şe�iği Kazım Baş Deposu, Selamlar Köyü Ankara Cad. No:97 Gümüşova/DÜZCE  06.09.2021

TMO %50 Sağlam İç Fındık Esasına Göre 2021 Dönemi Kabuklu Fındık Müdahale Alım Fiyatları:
Grup Adı Fiyat (TL/KG)
Giresun Kalite Kabuklu Fındıklar 27,00
Levant Kalite Kabuklu Fındıklar 26,50
Sivri Kalite Kabuklu Fındıklar 25,50
Kabuklu fındık alım esasları;
� Sağlam iç fındık oranı %40 ve üzeri,
� Rutubet oranı %6'ya kadar,
� Buruşuk iç fındık oranı %10 ve altı,
� Çürük ve bozuk iç fındık oranı %3 ve altı,
� Çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı %5 ve altı,
� Yabancı madde oranı (taş, toprak vb.) %0,5 ve altı,
� olan tüm fındıklar satın alınacaktır.
Eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünler kesinlikle satın alınmayacaktır.
Bunların yanında üreticilerimizin ürünlerini kurutarak, sağlıklı olarak korunabilecekleri jüt çuvallar içerisinde alım noktalarına getirmeleri, 
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle irtibata geçerek ÇKS bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım 
noktalarına getirmeleri önem arz etmektedir.
Ürün bedeli ödemeleri 21 gün içerisinde yapılacaktır.
Üreticiler randevularını; İnternet üzerinden  http://randevu.tmo.gov.tr veya TMO işyerlerine müracaat ederek alabilecektir.
Üreticilerimiz, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından kurulan 0312 416 34 10 (8 hat) numaralı “Alo Ürün Hattı’na fındık alımları 
konusunda her türlü talep ve düşüncelerini bildirebilirler.
2021/2022 dönemi kabuklu fındık alımlarının ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ ZARARLISINA KARŞI 
2. DÖL MÜCADELE ZAMANI
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Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısının asıl zararı 
yumurtadan çıkan larva denilen kurtçuklar yap-
maktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yapra-
ğın altına nadiren de yaprağın üst kısmına bırak-
makta, yumurta kümesinden çıkan kurtçuklar yap-
rakta beslenmeye başlamaktadır. Bu dönemde 
toplu halde yaşayan kurtçuklar üzerlerine bir ağ 
tabakası örerek yaşamlarına devam ederler. Bes-
lenmesini tamamlayan her bir birey bireysel yaşa-
maya başlar ve ardından pupa dönemine girerek 
ikinci döl zararı ya da ertesi yıl erginleri meydana 
getirmek üzere toprağın çatlakları, çatı araları ya da 
ağaç gövdesindeki çatlaklara gizlenmektedir.
Bölgemizde zararlının tırtıl kolonileri ilk döl zararını 
haziranın ilk yarısında meydana getirmiş olup İl 
Özel İdaresi destekli olarak alınan ilaçlar İl Müdürlü-
ğümüz tarafından merkez ve İlçe Ziraat Odalarının 
katkılarıyla alınan makine ile Merkez ve İlçelerde 
köy ortak alanları, yol kenarları, mezarlıklar ilaçlan-
mıştır. Özellikle ilaçlama yapılan alanlarda zararlı-
nın kontrol altına alındığı, doğal düşman popülas-
yonunun etkilenmemesi amacıyla mücadelede 
çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik Bacillus 
Thurigiensis bakterisi kullanılmıştır. Ayrıca İl ve İlçe 
Müdürlüklerimiz tarafından kendi bahçesinde 
zararlı ile mücadele eden çiftçilerimize ilaç dağıtımı 
yapılmıştır.
Böceğin ikinci nesil zararını oluşturmak üzere bu 
günlerde yumurta paketlerini yaprak altlarına 
bırakmaya başlamıştır. Mücadelede öncelikli olarak 
Entegre Mücadele Prensipleri hedef alınmalı gerek 
kalınması durumunda ise son çare olarak Kimyasal 
Mücadele uygulamaları tercih edilmelidir. Kelebe-
ğin çıkış ve popülasyon yoğunluğunu tespit etme 
amacıyla yapılan arazi çalışmaları kapsamında 
Feromon ve Işık tuzaklarında ilk ergin kelebeklerin 
çıkışı tespit edilmiş ve çıkış zamanına göre zararlı 
yumurta paketlerini yaprak altlarına koymaya baş-
lamıştır.
Üreticilerimiz tarlalarını kontrol etmeleri yapraklar-
da yumurta paketleri, larva kümeleri ve örülmüş 
ağlar ile karşılaştıkların da bunları öncelikle 
budama makası ile kesmek suretiyle imha etmeleri, 
böylece Kültürel ve Mekanik Mücadele yöntemi 
kullanarak böceğin yumurta paketlerinin yaprak-

larla birlikte toplanarak imha edilmesi tercih edil-
meli, böylelikle hem çevre hem de insan sağlığını 
korumuş olunacaktır.  Popülasyonun yüksek seyretmesi 
halinde ise ilaçlı mücadeleye başlamalıdırlar.
Zararlıyı baskı altına alan doğal düşman olan yararlı 
böceklerin korunması ve etkinliğinin artırılması 
amacıyla Biyolojik Mücadele metodlarıyla tercih 
edilerek herhangi bir kimyasalı çevreye uygulama-
dan ve gerek görülmesi halinde ise çevre dostu 
bitki koruma ürünlerinden İnsan ve Çevreye en az 
zararlı ve doğal düşman popülasyonuna zarar 
vermeyecek arıları öldürmeyen ilaçlar seçilerek 
uygulanmalıdır.
İkinci nesil zararına karşı İl Özel İdaresi destekli 
olarak alınan ilaçlar ile zararlının yoğun olduğu 
merkez, ilçeler ve köy ortak alanlarında İl Müdürlü-
ğümüz tarafından merkez ve İlçe Ziraat Odalarının 
katkılarıyla alınan makine ile ilaçlamalar yapılmış , 
ayrıca da İl ve İlçe Müdürlüklerimizde ilaç dağıtımı 
yapılmıştır. Üreticilerimiz zararlı ile mücadele için 
ihtiyaç duyduklarında İl ve İlçe Müdürlüklerimiz-
den ilaç temin edebilirler.
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KURBANLIK HAYVANLAR İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle toplumsal ve manevi 
değerlerimizin ön plana çıktığı Kurban Bayramı’nda dini 
vecibelerini yerine getirirken kurbanlık hayvan satış yerle-
rinden sağlıklı hayvan temin etmeleri ve iller arası muhte-
mel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılmasının önlen-
mesi önem arz etmektedir. İlimize diğer İllerden kurbanlık 
hayvan girişi yaklaşık 3.800 adet büyükbaş hayvan ve 
1.200 adet küçükbaş hayvan olmakla beraber toplamda 
5.000 kurbanlık hayvanın giriş yapacağı İlimizdeki 
hayvanlar ile birlikte yaklaşık 12.500 büyükbaş ve 3.600 
adet büyükbaş hayvan kurbanlık olarak değerlendirile-
cektir. Bu bağlamda yoğunlaşacak olan hayvan hareketle-
ri ve bu hareketlere bağlı olarak yaşanması muhtemel 
olumsuzlukların önüne geçebilmek amacı ile gerekli olan 
önlemler alınmış olup, işletmeler ve hayvan pazarında 
kontroller sıkı şekilde yapılmaktadır. Damızlık değeri 
bulunan dişi hayvanların hayvan pazarına sevki ve kesimi 
yasaktır.
Kurban seçimi ve alımı sırasındaki dikkat edilmesi gere-
ken hususlar
- Dini ölçülere uygun olması
- Sağlıklı, besili olması, gebe olmaması
- Kulaklarının küpeli olması
- Büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması
- Küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması
- Kurbanlık olarak seçilecek sığır ve mandalar 2 yaşını 
doldurmuş, koyun ve keçiler ise 1 yaşını doldurmuş olma-
sına dikkat edilmelidir.

     Kurban kesimi sırasındaki yasal yükümlülükler ve dikkat 
edilmesi gereken hususlar
- İl dışına gidecek veya İli dışından gelecek hayvanlar için, 
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Veteriner Sağlık 
Raporu alınması gerekmektedir. Aynı İl içinde yapılacak 
büyükbaş hayvan nakillerinde Hayvan Pasaportunun, 
küçükbaş hayvan nakillerinde ise Nakil Belgesinin bulun-
durulması gerekmektedir.
- Kesilecek olan kurbanlığın küpeli ve kayıtlı olmasına 
dikkat edilmelidir. TÜRKVET'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, 
cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini https://hayvanbilgi.ta-
rim.gov.tr web sayfasından, Android ve IOS marketlerden 
akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz HaySag ve Türkvet 
mobil uygulamalarından, e-devlet üzerinden sorgulaya-
bilirsiniz. Ayrıca hayvan sahiplerinin, kesilen hayvanlarını 
küpe numaraları ile birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüklerine 7 (yedi) gün içinde bildirmeleri gerekmektedir.
- Kesimler ruhsatlı mezbaha ve kombinalarda veya 
Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından belirlenen 
geçici kesim yerlerinde Veteriner Hekim kontrolünde 
yapılacaktır.
- Vatandaşlarımızın cadde, sokak ve park gibi kamu 
alanlarında kurbanlık hayvan kesimleri yasaktır.
- Kesim sırasında iç organlarda hastalık belirtisi olabilecek 

herhangi bir değişiklik görülürse mutlaka Veteriner Hekime 
danışılmalıdır.
- Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye 
atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre 
temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar kalın poşet-
ler ile çöpe atılmalı veya sokak hayvanlarının erişemeyeceği 
şekilde derin çukurlara gömülmelidir.   
-COVİD-19 tedbirleri kapsamında kurban satış ve kurban 
kesim yerlerinde sosyal mesafeye dikkat edilmeli, ağız ve 
burun kapalı olacak şekilde maske takılmalı, şüpheli yerlere 
temas edilmesi durumunda eller sabunla yıkanıp dezenfek-
tan uygulanmalıdır.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK " Yetiştiricilerimizin 
Kurban Bayramını yakınları ve sevdikleriyle birlikte  huzur ve 
güven içerisinde gönül rahatlığıyla geçirmesi için Valilik 
koordinasyonunda Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler 
alınmıştır. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın ülkemize ve 
tüm dünyaya öncelikle barış, huzur ve istikrar getirmesini 
temenni ediyorum. Tüm Tarım sektörü çalışanlarının ve 
çiftçilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutlu-
luk ve huzur içinde bir Bayram geçirmelerini diler, selam ve 
saygılarımı sunuyorum." dedi.
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2021-2022 BALIKÇILIK AV SEZONU AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İlimizin kıyı ilçesi Akçakoca’da, denizlerde 2021-2022 
balıkçılık av sezonunun başlayacak olması dolayısıyla 
31/08/2021 tarihinde Akçakoca Balıkçı Barınağında sezon 
açılış etkinliği düzenlendi. Ayrıca hem farkındalık oluştur-
mak hem de çevre temizliğine katkıda bulunmak üzere 
yöre balıkçıları tarafından deniz çöpü temizliği faaliyeti 
gerçekleştirildi.
Açılış Törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, İl 
Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, İlçe personelleri, Akça-
koca Su Ürünleri Kooperatif Başkanı, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Personelleri ve diğer kurum temsilcileri 
katılım sağladı.
Törende konuşan İl Müdürümüz Necdet Çiçek, balıkçılara 
bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulunarak, 
“Balıkçılık faaliyetleri, Bakanlığımızca çıkarılan Tebliğ 
gereğince yürütülmektedir. Balıkçılığın sürdürülebilir 
olması için kanuni düzenlemelere uyulması önem arz 
etmektedir. Amacımız günü kurtarmak değil, geleceği 
kurtarmak olmalıdır. Bu konuda balıkçılarımızın gerekli 
hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz.” ifadesini kullan-
dı. Hayırlı olsun dileklerinin ardından Akçakoca Müftüsü 
Sayın Ahmet KURU tarafından edilen dua ile tören sona 
erdi.

BALIKÇILIK AV SEZONU BAŞLADI.
Bakanlığımızca hazırlanan, ”Denizlerde ve İç sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı 
Tebliğ” e istinaden; Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2021 tarihinde başlayan 
av yasağı, 1 Eylül itibari ile sona erdi.
Gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren avcılık serbest olacak-
tır.

Bölgemizde çıkan türlerin asgari avlanma boyu: hamsi 9 
cm, istavrit 13 cm, sardalya 11 cm, palamut 25 cm, Mezgit 
13 cm, lüfer 18 cm, kırlangıç 18 cm, kalkan 45 cm, Eşkina 
35 cm, dil 20 cm, barbunya 13 cm ve tekir 11 cm dir. 
Hamsi, sardalya ve istavritte ağırlıkça %15, diğer su ürün-
lerine ise ağırlıkça %5 istisna tanınır.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK; Av sezonu ile 
ilgili Akçakoca İlçe Merkezi ve Melenağzı köyünde balıkçı-
larımıza gerekli bilgilendirme toplantıları yapıldığını, 
sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için balıkçılarımızın 
yasalara uyup deniz kirliliğine mahal verecek hareketler-
den uzak durulması gerektiğini belirterek 2021-2022 
avcılık sezonunun balıkçılarımız için bol ve bereketli 
geçmesi dilediğini ifade etti.



DÜZCE’DE FINDIK HASAT TARİHLERİ BELLİ OLDU

DÜZCE’DEKİ GÖL VE GÖLETLERE  YAVRU SAZAN BALIKLARI BIRAKILDI
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, yapılan arazi 
çalışmaları sonucunda Düzce İl genelindeki 2021 yılı fındık hasat 
tarihlerini açıkladı. Buna göre il genelindeki hasat başlangıç 
tarihleri;
Sahil  Kesim     (0 - 250 m arası rakım)                 : 09.08.2021
Orta   Kesim    (250 m - 500 m  arası rakım)        : 15.08.2021
Yüksek Kesim  (500 m den yukarı rakım)            : 19.08.2021
olarak belirlendi.
Bölgemizin yağışlı olması ve buna bağlı olarak da yabancı ot ve 
dikenlerin bol ve hızlı gelişme göstermesi fındık hasadını güçleş-
tirmekte ve yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olmakta-
dır. Üreticilerimiz tarafından fındık hasadına başlamadan önce 
fındık hasadını güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybol-
maması için hasattan 5-10 gün önce fındık bahçelerinde ot 
temizliği yapılmalıdır.
Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıklarda randıman ve 
kalite kaybı yaşanacağından zamanından önce fındık hasadının 
yapılmaması önemlidir. Fındık çeşitlerinin hepsi aynı anda hasat 
olumuna gelmemektedir. Bu nedenle çeşitlerin ayrı ayrı ve hasat 
olumuna geldiğinde toplanması gerekir. Fakat bahçelerimizin 
karışık çeşitlerden kurulu olması, en azından bahçedeki hakim 
çeşidin olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Fındıkta hasat olgunluğu kriterleri.
� Zuru�arın (yeşil kabuğun) iyice sararıp kızarmaları,
� Fındık danelerinin zuruf içerisinde oynamaya başlaması,
� Sert meyve kabuğunun ¾ oranında kızarması ve iç 
fındığın kendine has sertlik ve tadını alması,
� Sağlam ve dolgun meyveleri taşıyan dalların sallandığı 
zaman meyvelerin ¾'ünün daldan dökülmesi,
� Kabuk kırıldığında iç fındığın zarının koyu krem rengine 
dönüşmesi.
Üreticilerimizin fındık hasadı esnasında dikkat etmesi gereken 
konular.

Bakanlığımız tarafından; su kaynaklarındaki nesli tehlikede ve 
baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar 
gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metot-
lara dayalı balıklandırma amacıyla "Su Kaynaklarının Balıklandırıl-
ması Projesi" uygulanmaktadır. 2021 yılı balıklandırma programı 
çerçevesinde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce ilimiz sınırları 
dâhilinde bulunan balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve 
göletlerde balıklandırma çalışması yapılmıştır.
Edirne Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğünden temin 
edilerek getirilen toplam 70.000 adet yavru sazan balığı Çamlıpı-
nar Göleti, Kurugöl, Topuk Göleti ve Torkul Göletine bırakılmıştır.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK; su ürünleri stoklarını 
arttırmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma 
programı kapsamında müdürlüğümüzce her yıl ihtiyaç duyulan 
göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam edeceğini ve 
sürdürülebilir bir balık popülasyonu için bırakılan bu yavruların 
korunup en az bir kez yavru vermesine imkân tanınması gerekti-
ğini belirtti.

Fındığın en iyi hasat edilme şekli dalları silkelemek suretiyle 
yerden toplanarak hasat edilmesidir. Bu sebeple elverişli bahçe-
lerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunlu-
ğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak ayrıca bir 
sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar 
görmemiş olacaktır.
Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan el ile toplanarak 
fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, 
çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve 
gelecek yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklara zarar 
vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat 
edilmesi gerekir.
Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmemelidir. Toplanan fındık-
ların harmanlanmasında fındığın iyice kurutulması, kurutulan 
fındıkların serin, kuru ve havalanabilir nitelikteki yerlerde depo-
lanması gerekmektedir.  Hasat olumundan önce toplanmış, iyi 
kurutulmamış ve fazla nemli fındıkların muhafazası oldukça güç 
olduğu bu gibi fındıklarda kü�enme, acılaşma ve kızışma olmak-
tadır. Yine insan ve hayvan sağlığı için zararlı olan a�atoksin de 
erken toplama, olumsuz harmanlama ve uygun olmayan depola-
ma şartlarından kaynaklanmaktadır. İhraç edilen a�atoksinli 
fındıklar dış pazarlardan geri dönecektir. Bu ürünlerin geri 
dönmesiyle hem sanayicimiz hem de  üreticilerimiz zarar 
göreceklerdir. Dolayısıyla tüm bu nedenlerden dolayı Ülke 
ekonomimiz zarara uğrayacaktır.
Çevre kirliliği ve orman yangınlarının önlenmesi açısından fındık 
zurufunun yakılmayarak, gübre olarak değerlendirilmelidir.
Üreticilerimizin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamaları ve 
sağlıklı üretim için açıklanan hasat tarihlerinden önce fındıklarını 
hasat etmemeleri çiftçilerimizin yararına olacaktır.
2021 yılı fındık üretim sezonunda tüm çiftçilerimizin ürünü bol, 
hasadı bereketli olsun.




