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MakaleÇELTİK YETİŞTİRİCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ 

İlimizde Coğrafi İşaret almış olan 12 üründen biri olan Konu-
ralp Pirincinin üretimini geliştirmek amacıyla çeltik üreticile-
rimize 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak olan 
faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK  yaptığı açıklamada 
‘’2021 Yılında; İlimizde  Çeltik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
Projesi ile Merkez ve Çilimli İlçesinde toplam 66 üreticiye 
38.020 kg sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, Bakanlığımızın 
katkılarıyla Çeltik Üretimi Alt Yapısının Geliştirilmesi için 
çeltik kurutma makinesi ile lazerli tesviye aracının alımı 
gerçekleştirilmiş olup  kurutma makinesi ile hasat sonrası 
kurutma amacıyla başka illere götürülen çeltikler yerinde 
kurutulacak, Lazerli tesviye aracı ile de çeltik arazilerinin 
tesviyesi tekniğine uygun yapılacak bu doğrultuda da verim 
ve kalite artacaktır’’ dedi.

  Toplantıda ayrıca 2022 yılında Bakanlığımıza sunu-
lan proje tekli�erinden ve İlimizde çeltik yetiştiriciliğinin 
genel durumundan bahsedilerek üreticilerimizle karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

3. DÜZCE TARIM PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



TARIM SİGORTALARI BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI DÜZENLENDİ

3. DÜZCE TARIM PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yayın Organıdır.
Yıl: 8 - Sayı: 29  (OCAK - ŞUBAT - MART)

3 Ayda b�r yayınlanır.

İL TARIM VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ ADINA SAHİBİ
Necdet ÇİÇEK (İl Müdürü )

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Burcu ŞENER (Koord. ve Tar. Ver. Şb. Md.)

EDİTÖR
Haluk AYDIN (Z�raat Mühend�s�)

Eser ANLIATAMER (Z�raat Mühend�s�)
ADRES

Kültür Mah. 737. Sokak No:  11 - DÜZCE
Telefon: 0380 524 13 96 - Fax: 0380 524 13 97

Derg� - Graf�k & Tasarım / Haluk AYDIN

İç�ndek�ler:

OKULLARDA GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VE HİJYEN

SALEP YETİŞTİRİCİLİĞİ

TARIM SİGORTANIZI 
YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNE
 %50 DESTEĞİ

KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK HASTALIĞI 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ 
DESTEKLENMESİNDE HİBE MİKTARI ARTIRILDI 

UZMAN ELLERE 100.000 TL HİBE

KEDİ VE KÖPEKLER YIL SONUNA 
KADAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

ISSN NO:2791-9501

2022 YILI İÇİN 
İÇ SULARDA AV YASAĞI BAŞLADI

ÇELTİK YETİŞTİRİCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ 

HALK ELİNDE MANDA ISLAHI PROJESİ 
İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İlimizde Coğrafi İşaret almış olan 12 üründen biri olan Konu-
ralp Pirincinin üretimini geliştirmek amacıyla çeltik üreticile-
rimize 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak olan 
faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK  yaptığı açıklamada 
‘’2021 Yılında; İlimizde  Çeltik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
Projesi ile Merkez ve Çilimli İlçesinde toplam 66 üreticiye 
38.020 kg sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, Bakanlığımızın 
katkılarıyla Çeltik Üretimi Alt Yapısının Geliştirilmesi için 
çeltik kurutma makinesi ile lazerli tesviye aracının alımı 
gerçekleştirilmiş olup  kurutma makinesi ile hasat sonrası 
kurutma amacıyla başka illere götürülen çeltikler yerinde 
kurutulacak, Lazerli tesviye aracı ile de çeltik arazilerinin 
tesviyesi tekniğine uygun yapılacak bu doğrultuda da verim 
ve kalite artacaktır’’ dedi.

  Toplantıda ayrıca 2022 yılında Bakanlığımıza sunu-
lan proje tekli�erinden ve İlimizde çeltik yetiştiriciliğinin 
genel durumundan bahsedilerek üreticilerimizle karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

İç sularda av yasağı, 15 Mart 2022 tarihi itibari ile başlaya-
caktır. 5/1 ve 5/2 Numaralı Ticari ve Amatör Avcılığı Düzen-
leyen Tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran 
tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı 
avcılığı yasaktır. Akarsularımızda olta ile Tatlısu Kefali ve 
Gümüş Balığı avı serbesttir. Yasağın başladığı tarihte elinde 
Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu 
tüketim yerlerinin tesisin bulunduğu yerdeki İl/ İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüklerine başvurarak yasağın başlamasın-
dan itibaren en geç 24 saat içerisinde stok tespiti yaptırma-
ları ve 22.03.2022 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya 
satışını durdurmaları gerekmektedir. 15 Haziran' a kadar 
sürecek olan av yasağı döneminde yasak türleri avlayan 
veya satan balıkçılara idari para cezası ile yasaklı ürüne ve 
av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır.

İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Necdet ÇİÇEK, Bakan-
lığımızca yapılan balıklandırma çalışmaları ile göl ve gölet-
lerdeki balık popülasyonlarının desteklenmesi, ekosistem-
lerinin canlı tutulması, turizme yönelik sportif amaçlı balık 
avcılığı ve yöre halkının istifade etmesinin amaçlandığını 
belirtmiştir. Su ürünleri avcılığı yapan kişilerin, 15 Mart – 15 
Haziran arasında geçerli olan av yasaklarına, balıkların yılda 
en az bir kez üremelerine imkân tanınması ve av yasağı 
dışındaki zamanlarda da yer-boy yasaklarına uyulması 
konusunda uyarılarda bulundu.
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HALK ELİNDE MANDA ISLAHI PROJESİ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla İlimizde 2012-2021 yıllarını kapsayan Anadolu Manda ırkını da içine alan “Halk 
Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” ikinci 5 yılını başarı ile tamamlanmış olup, yeni dönem hizmet sözleşmesi İl 
Müdürü Necdet ÇİÇEK ile Düzce Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik Başkanı Cafer ÇELİK tarafından imzalanmıştır. 

İl Müdürü Necdet ÇİÇEK yapmış olduğu açıklamada “İlimizde 4.366 adet manda bulunmakta olup, 2012 yılından 
itibaren Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında mandaların verim 
özelliklerinin arttırılması, damızlıkçı işletmelerin kurulması ve manda ıslahı organizasyonunun sağlanması gibi çalış-
malar yürütülmektedir. Proje faaliyetleri ile elde edilen veriler Manda Yıldızı isimli sisteme kayıt edilmektedir. Islah 
çalışmaları neticesinde % 25 oranında sürü yenilemesi ile süt üretiminde artış sağlandığı görülmektedir, ayrıca et 
verimi açısından doğum ağırlıkları ortalama 23 kg seviyesinden bugün 29 kg  doğum ağırlığına ulaştığı, bir yaşlı 
hayvanlarda 141 kg canlı ağırlık seviyelerinden 174 kg’a ulaştığı alınan veriler doğrultusunda görülmekte ve ilerleyen 
yıllarda daha iyi seviyelere gelecektir. Projenin uygulanması ile sürülere il dışından boğa getirilerek, akrabalı yetiştir-
me önlenmiş olup, verim artışı sağlanmıştır. Kayıt tutma, sürü idaresi kolaylaşmış işletmelerin ortalama hayvan sayıla-
rı artmıştır. 10 yıllık süreçte toplam 9 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Projenin devam edecek olan üçüncü 
5 yıllık dönemi 2022-2026 yılları için sözleşmeleri yapılmış olup, tüm yetiştiricilerimize hayırlı olmasını dilerim.”  dedi. 

İlimizde Coğrafi İşaret almış olan 12 üründen biri olan Konu-
ralp Pirincinin üretimini geliştirmek amacıyla çeltik üreticile-
rimize 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak olan 
faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK  yaptığı açıklamada 
‘’2021 Yılında; İlimizde  Çeltik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
Projesi ile Merkez ve Çilimli İlçesinde toplam 66 üreticiye 
38.020 kg sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, Bakanlığımızın 
katkılarıyla Çeltik Üretimi Alt Yapısının Geliştirilmesi için 
çeltik kurutma makinesi ile lazerli tesviye aracının alımı 
gerçekleştirilmiş olup  kurutma makinesi ile hasat sonrası 
kurutma amacıyla başka illere götürülen çeltikler yerinde 
kurutulacak, Lazerli tesviye aracı ile de çeltik arazilerinin 
tesviyesi tekniğine uygun yapılacak bu doğrultuda da verim 
ve kalite artacaktır’’ dedi.

  Toplantıda ayrıca 2022 yılında Bakanlığımıza sunu-
lan proje tekli�erinden ve İlimizde çeltik yetiştiriciliğinin 
genel durumundan bahsedilerek üreticilerimizle karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunuldu.
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ÇELTİK YETİŞTİRİCİLERİ BİLGİLENDİRİLDİ 

İlimizde Coğrafi İşaret almış olan 12 üründen biri olan Konu-
ralp Pirincinin üretimini geliştirmek amacıyla çeltik üreticile-
rimize 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak olan 
faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK  yaptığı açıklamada 
‘’2021 Yılında; İlimizde  Çeltik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
Projesi ile Merkez ve Çilimli İlçesinde toplam 66 üreticiye 
38.020 kg sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, Bakanlığımızın 
katkılarıyla Çeltik Üretimi Alt Yapısının Geliştirilmesi için 
çeltik kurutma makinesi ile lazerli tesviye aracının alımı 
gerçekleştirilmiş olup  kurutma makinesi ile hasat sonrası 
kurutma amacıyla başka illere götürülen çeltikler yerinde 
kurutulacak, Lazerli tesviye aracı ile de çeltik arazilerinin 
tesviyesi tekniğine uygun yapılacak bu doğrultuda da verim 
ve kalite artacaktır’’ dedi.

  Toplantıda ayrıca 2022 yılında Bakanlığımıza sunu-
lan proje tekli�erinden ve İlimizde çeltik yetiştiriciliğinin 
genel durumundan bahsedilerek üreticilerimizle karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunuldu.
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İlimizde Coğrafi İşaret almış olan 12 üründen biri olan Konu-
ralp Pirincinin üretimini geliştirmek amacıyla çeltik üreticile-
rimize 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak olan 
faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK  yaptığı açıklamada 
‘’2021 Yılında; İlimizde  Çeltik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
Projesi ile Merkez ve Çilimli İlçesinde toplam 66 üreticiye 
38.020 kg sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, Bakanlığımızın 
katkılarıyla Çeltik Üretimi Alt Yapısının Geliştirilmesi için 
çeltik kurutma makinesi ile lazerli tesviye aracının alımı 
gerçekleştirilmiş olup  kurutma makinesi ile hasat sonrası 
kurutma amacıyla başka illere götürülen çeltikler yerinde 
kurutulacak, Lazerli tesviye aracı ile de çeltik arazilerinin 
tesviyesi tekniğine uygun yapılacak bu doğrultuda da verim 
ve kalite artacaktır’’ dedi.

İlimizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat 
altına alınabilmesi amacıyla 17 Şubat 2022 tarihinde 
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salo-
nunda "Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve 
TARSİM 2022 Yılı Uygulamaları” hakkında bilgilendir-
me toplantısı düzenlenmiştir. 
Sigorta Sistemi ile ilgili genel değerlendirmelerin 
yapıldığı, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgilerin 
verildiği ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunul-
duğu toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü 
Necdet ÇİÇEK, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
Sakarya Bölge Müdürü Erhan KARAKUŞ, Ziraat Odası 

Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, Muhtarlar, Tarsim 
Eksperleri, Sigorta Acenteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, 
teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve 
Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, İlimizde iklim değişikli-
ği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heye-
lan gibi afetlerin yaşandığını ve meydana gelen bu 
afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin zarar gördüğü-
nü belirterek, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afet-
lerden dolayı sigorta yaptıran üreticilerimizin zararla-
rının TARSİM tarafından karşılandığını belirterek, 
üreticilerimizin olası afetler durumunda mağdur 
olmamaları için, sigorta yaptırmaları gerektiğini        
söyledi. 

Daha sonra söz alan TARSİM Sakarya Bölge Müdürü 
Erhan KARAKUŞ, Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 
yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortala-
rı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme-
de bulundu.
Toplantı, katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra 
sona erdi.

TARSİM Sigorta Son Başvuru Tarihleri:
Fındıkta 28 Şubat 2022
Buğdayda 21 Nisan 2022 
Dane ve Silajlık Mısırda 10 Haziran 2022 
Çeltik de ise 30 Haziran 2022 

  Toplantıda ayrıca 2022 yılında Bakanlığımıza sunu-
lan proje tekli�erinden ve İlimizde çeltik yetiştiriciliğinin 
genel durumundan bahsedilerek üreticilerimizle karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunuldu.
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3. DÜZCE TARIM PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Düzce Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Tarım Komisyonu, Tarım Kadın El Sanatları 
Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde ve İl Müdürlüğü-
müzün desteğiyle 25-26 Şubat 2022 tarihleri arasında 
Düzce Kadın Emeği Merkezi binasında 3. Tarım Paneli 
gerçekleştirildi.
 “Tarımda Yenilikçi Uygulamalar ve Girişimcilik” başlıklı 
çevrimiçi başlayan panel kapsamında açılış konuşmasını 
Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr Sevcan 
Öztemiz gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdür Vekili 
Hüseyin Dikmen; tarıma olan ihtiyacın sürekli var olacağını 
belirterek gıda ihtiyacının güvencesinin tarımsal üretim 
olduğunu dile getirdi. Tarımın pandemide daha da önemi-
nin arttığını söyleyen Dikmen, Bakanlık olarak tarımsal 
üretimin sürdürülebilir olmasını sağlamak için teşvik ve 
hibelerle üreticileri desteklediklerini de sözlerine ekledi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Bülent Gülçubuk “Kırsal Kalkınmada Kooperatifçilik ve 
Girişimcilik” konulu, sunum gerçekleştirdi. Ankara Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr Caner Koç 
tarafından “Dijital Tarım ve Tarımda Yapay Zeka Uygulama-
ları” başlıklı bir konuşma gerçekleştirildi.

İlimizde Coğrafi İşaret almış olan 12 üründen biri olan Konu-
ralp Pirincinin üretimini geliştirmek amacıyla çeltik üreticile-
rimize 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak olan 
faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK  yaptığı açıklamada 
‘’2021 Yılında; İlimizde  Çeltik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
Projesi ile Merkez ve Çilimli İlçesinde toplam 66 üreticiye 
38.020 kg sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, Bakanlığımızın 
katkılarıyla Çeltik Üretimi Alt Yapısının Geliştirilmesi için 
çeltik kurutma makinesi ile lazerli tesviye aracının alımı 
gerçekleştirilmiş olup  kurutma makinesi ile hasat sonrası 
kurutma amacıyla başka illere götürülen çeltikler yerinde 
kurutulacak, Lazerli tesviye aracı ile de çeltik arazilerinin 
tesviyesi tekniğine uygun yapılacak bu doğrultuda da verim 
ve kalite artacaktır’’ dedi.

İlimizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat 
altına alınabilmesi amacıyla 17 Şubat 2022 tarihinde 
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salo-
nunda "Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve 
TARSİM 2022 Yılı Uygulamaları” hakkında bilgilendir-
me toplantısı düzenlenmiştir. 
Sigorta Sistemi ile ilgili genel değerlendirmelerin 
yapıldığı, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgilerin 
verildiği ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunul-
duğu toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü 
Necdet ÇİÇEK, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
Sakarya Bölge Müdürü Erhan KARAKUŞ, Ziraat Odası 

Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, Muhtarlar, Tarsim 
Eksperleri, Sigorta Acenteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, 
teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve 
Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, İlimizde iklim değişikli-
ği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heye-
lan gibi afetlerin yaşandığını ve meydana gelen bu 
afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin zarar gördüğü-
nü belirterek, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afet-
lerden dolayı sigorta yaptıran üreticilerimizin zararla-
rının TARSİM tarafından karşılandığını belirterek, 
üreticilerimizin olası afetler durumunda mağdur 
olmamaları için, sigorta yaptırmaları gerektiğini        
söyledi. 

Daha sonra söz alan TARSİM Sakarya Bölge Müdürü 
Erhan KARAKUŞ, Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 
yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortala-
rı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme-
de bulundu.
Toplantı, katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra 
sona erdi.

TARSİM Sigorta Son Başvuru Tarihleri:
Fındıkta 28 Şubat 2022
Buğdayda 21 Nisan 2022 
Dane ve Silajlık Mısırda 10 Haziran 2022 
Çeltik de ise 30 Haziran 2022 

  Toplantıda ayrıca 2022 yılında Bakanlığımıza sunu-
lan proje tekli�erinden ve İlimizde çeltik yetiştiriciliğinin 
genel durumundan bahsedilerek üreticilerimizle karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından açılan 
stant da İlimize ait coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı.
Ayrıca programın öğleden sonraki kısmında düzenlenen 
panelde söz alan İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube Müdürü Gülden AK tarafından katılımcılara 
Bakanlığımız proje ve desteklemeleri hakkında bilgiler 
verildi.
Girişimci kadınlar tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı 
sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İkinci gün de Kadın 
Emeği Merkezi’nde düzenlenen çeşitli etkinliklerin ardın-
dan program sona erdi.
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Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Düzce Kent Konseyi 
Kadın Meclisi Tarım Komisyonu, Tarım Kadın El Sanatları 
Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde ve İl Müdürlüğü-
müzün desteğiyle 25-26 Şubat 2022 tarihleri arasında 
Düzce Kadın Emeği Merkezi binasında 3. Tarım Paneli 
gerçekleştirildi.
 “Tarımda Yenilikçi Uygulamalar ve Girişimcilik” başlıklı 
çevrimiçi başlayan panel kapsamında açılış konuşmasını 
Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr Sevcan 
Öztemiz gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdür Vekili 
Hüseyin Dikmen; tarıma olan ihtiyacın sürekli var olacağını 
belirterek gıda ihtiyacının güvencesinin tarımsal üretim 
olduğunu dile getirdi. Tarımın pandemide daha da önemi-
nin arttığını söyleyen Dikmen, Bakanlık olarak tarımsal 
üretimin sürdürülebilir olmasını sağlamak için teşvik ve 
hibelerle üreticileri desteklediklerini de sözlerine ekledi.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. 
Bülent Gülçubuk “Kırsal Kalkınmada Kooperatifçilik ve 
Girişimcilik” konulu, sunum gerçekleştirdi. Ankara Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr Caner Koç 
tarafından “Dijital Tarım ve Tarımda Yapay Zeka Uygulama-
ları” başlıklı bir konuşma gerçekleştirildi.

İlimizde Coğrafi İşaret almış olan 12 üründen biri olan Konu-
ralp Pirincinin üretimini geliştirmek amacıyla çeltik üreticile-
rimize 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak olan 
faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK  yaptığı açıklamada 
‘’2021 Yılında; İlimizde  Çeltik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
Projesi ile Merkez ve Çilimli İlçesinde toplam 66 üreticiye 
38.020 kg sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, Bakanlığımızın 
katkılarıyla Çeltik Üretimi Alt Yapısının Geliştirilmesi için 
çeltik kurutma makinesi ile lazerli tesviye aracının alımı 
gerçekleştirilmiş olup  kurutma makinesi ile hasat sonrası 
kurutma amacıyla başka illere götürülen çeltikler yerinde 
kurutulacak, Lazerli tesviye aracı ile de çeltik arazilerinin 
tesviyesi tekniğine uygun yapılacak bu doğrultuda da verim 
ve kalite artacaktır’’ dedi.

İlimizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat 
altına alınabilmesi amacıyla 17 Şubat 2022 tarihinde 
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salo-
nunda "Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve 
TARSİM 2022 Yılı Uygulamaları” hakkında bilgilendir-
me toplantısı düzenlenmiştir. 
Sigorta Sistemi ile ilgili genel değerlendirmelerin 
yapıldığı, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgilerin 
verildiği ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunul-
duğu toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü 
Necdet ÇİÇEK, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
Sakarya Bölge Müdürü Erhan KARAKUŞ, Ziraat Odası 

Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, Muhtarlar, Tarsim 
Eksperleri, Sigorta Acenteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, 
teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve 
Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, İlimizde iklim değişikli-
ği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heye-
lan gibi afetlerin yaşandığını ve meydana gelen bu 
afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin zarar gördüğü-
nü belirterek, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afet-
lerden dolayı sigorta yaptıran üreticilerimizin zararla-
rının TARSİM tarafından karşılandığını belirterek, 
üreticilerimizin olası afetler durumunda mağdur 
olmamaları için, sigorta yaptırmaları gerektiğini        
söyledi. 

Daha sonra söz alan TARSİM Sakarya Bölge Müdürü 
Erhan KARAKUŞ, Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 
yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortala-
rı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme-
de bulundu.
Toplantı, katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra 
sona erdi.

TARSİM Sigorta Son Başvuru Tarihleri:
Fındıkta 28 Şubat 2022
Buğdayda 21 Nisan 2022 
Dane ve Silajlık Mısırda 10 Haziran 2022 
Çeltik de ise 30 Haziran 2022 

  Toplantıda ayrıca 2022 yılında Bakanlığımıza sunu-
lan proje tekli�erinden ve İlimizde çeltik yetiştiriciliğinin 
genel durumundan bahsedilerek üreticilerimizle karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından açılan 
stant da İlimize ait coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı yapıldı.
Ayrıca programın öğleden sonraki kısmında düzenlenen 
panelde söz alan İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki 
Sağlığı Şube Müdürü Gülden AK tarafından katılımcılara 
Bakanlığımız proje ve desteklemeleri hakkında bilgiler 
verildi.
Girişimci kadınlar tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı 
sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İkinci gün de Kadın 
Emeği Merkezi’nde düzenlenen çeşitli etkinliklerin ardın-
dan program sona erdi.
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TARIM SİGORTALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İlimizde Coğrafi İşaret almış olan 12 üründen biri olan Konu-
ralp Pirincinin üretimini geliştirmek amacıyla çeltik üreticile-
rimize 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılacak olan 
faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK  yaptığı açıklamada 
‘’2021 Yılında; İlimizde  Çeltik Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 
Projesi ile Merkez ve Çilimli İlçesinde toplam 66 üreticiye 
38.020 kg sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı, Bakanlığımızın 
katkılarıyla Çeltik Üretimi Alt Yapısının Geliştirilmesi için 
çeltik kurutma makinesi ile lazerli tesviye aracının alımı 
gerçekleştirilmiş olup  kurutma makinesi ile hasat sonrası 
kurutma amacıyla başka illere götürülen çeltikler yerinde 
kurutulacak, Lazerli tesviye aracı ile de çeltik arazilerinin 
tesviyesi tekniğine uygun yapılacak bu doğrultuda da verim 
ve kalite artacaktır’’ dedi.

İlimizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat 
altına alınabilmesi amacıyla 17 Şubat 2022 tarihinde 
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salo-
nunda "Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve 
TARSİM 2022 Yılı Uygulamaları” hakkında bilgilendir-
me toplantısı düzenlenmiştir. 
Sigorta Sistemi ile ilgili genel değerlendirmelerin 
yapıldığı, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgilerin 
verildiği ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunul-
duğu toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü 
Necdet ÇİÇEK, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
Sakarya Bölge Müdürü Erhan KARAKUŞ, Ziraat Odası 

Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, Muhtarlar, Tarsim 
Eksperleri, Sigorta Acenteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, 
teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve 
Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, İlimizde iklim değişikli-
ği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heye-
lan gibi afetlerin yaşandığını ve meydana gelen bu 
afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin zarar gördüğü-
nü belirterek, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afet-
lerden dolayı sigorta yaptıran üreticilerimizin zararla-
rının TARSİM tarafından karşılandığını belirterek, 
üreticilerimizin olası afetler durumunda mağdur 
olmamaları için, sigorta yaptırmaları gerektiğini        
söyledi. 

Daha sonra söz alan TARSİM Sakarya Bölge Müdürü 
Erhan KARAKUŞ, Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 
yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortala-
rı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme-
de bulundu.
Toplantı, katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra 
sona erdi.

TARSİM Sigorta Son Başvuru Tarihleri:
Fındıkta 28 Şubat 2022
Buğdayda 21 Nisan 2022 
Dane ve Silajlık Mısırda 10 Haziran 2022 
Çeltik de ise 30 Haziran 2022 

  Toplantıda ayrıca 2022 yılında Bakanlığımıza sunu-
lan proje tekli�erinden ve İlimizde çeltik yetiştiriciliğinin 
genel durumundan bahsedilerek üreticilerimizle karşılıklı 
bilgi alışverişinde bulunuldu.
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İlimizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat 
altına alınabilmesi amacıyla 17 Şubat 2022 tarihinde 
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salo-
nunda "Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve 
TARSİM 2022 Yılı Uygulamaları” hakkında bilgilendir-
me toplantısı düzenlenmiştir. 
Sigorta Sistemi ile ilgili genel değerlendirmelerin 
yapıldığı, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgilerin 
verildiği ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunul-
duğu toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü 
Necdet ÇİÇEK, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
Sakarya Bölge Müdürü Erhan KARAKUŞ, Ziraat Odası 

Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, Muhtarlar, Tarsim 
Eksperleri, Sigorta Acenteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, 
teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve 
Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, İlimizde iklim değişikli-
ği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heye-
lan gibi afetlerin yaşandığını ve meydana gelen bu 
afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin zarar gördüğü-
nü belirterek, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afet-
lerden dolayı sigorta yaptıran üreticilerimizin zararla-
rının TARSİM tarafından karşılandığını belirterek, 
üreticilerimizin olası afetler durumunda mağdur 
olmamaları için, sigorta yaptırmaları gerektiğini        
söyledi. 

Daha sonra söz alan TARSİM Sakarya Bölge Müdürü 
Erhan KARAKUŞ, Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 
yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortala-
rı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme-
de bulundu.
Toplantı, katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra 
sona erdi.

TARSİM Sigorta Son Başvuru Tarihleri:
Fındıkta 28 Şubat 2022
Buğdayda 21 Nisan 2022 
Dane ve Silajlık Mısırda 10 Haziran 2022 
Çeltik de ise 30 Haziran 2022 

Okullarda Gıda Güvenirliliği ve Hijyen uygulamaları; Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim 
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine 
yönelik hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. 

SAĞLIKLI BESLENME 

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini 
yeterli miktarlarda ve uygun zamanda almak için bilinçli 
yapılması gereken bir davranış biçimidir.

Okullarda Dengeli ve Sağlıklı Beslenmeyi teşvik etmek, 
obeziteyi önlemek amaçıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı komisyonu okullarda 
sunulacak gıdaların kriterlerini belirleyerek, “Okul Gıdası” 
logolu ürünlerin satışı uygulamalarını başlatmıştır.

GÜVENİLİR GIDA NEDİR ?
Güvenilir gıda, içinde sağlığımıza zarar verecek, tehlikeye 
sokacak maddeler bulunmayan; fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve her türlü riskten arındırılmış gıdalardır.

Satın aldığımız gıdaların 
hazırlanması ve tüketilmesi 
sırasında hijyen, temizlik ve 
gıda güvenilirliği kurallarına 
dikkat etmezsek gıdalar bizi 
hasta edebilir. Hastalık bize 
mikroplarla bulaşır.

Hijyen ve Gıda Hijyeni Nedir?
Hijyen; bizleri hasta eden mikropların yok edilmesidir.
Gıda hijyeni ise; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine 
kadar geçen süreçte gıda güvenilirliğini sağlamak üzere 
alınan her türlü önlemlerdir.
Hijyenik gıda temiz, bozulmamış ve içinde sağlığa zararlı 
maddeler bulundurmayan gıdalardır.

HİJYENİK KOŞULLAR SAĞLANMAZSA NE OLUR ?
Mikroplar, hızlı bir şekilde çoğalarak gıda maddelerini 
bozarlar.
Gıdalar bozulunca sağlığımız bozulur.
Ve Hastalanırız.
Gözle görülemeyecek kadar küçük, her yerde bulunabi-

len canlılara mikrop denir.
Mikroplar o kadar küçüktür ki tuvaletten sonra ellerimizi 
iyice yıkamazsak tırnaklarımızın içine binlercesi sığabilir.
Mikroplar çok hızlı ürerler.

Mikroplar çok hızlı ürerler

TOKSİN NEDİR?
Bazı mikroplar yaşamlarını devam ettirirken bazı madde-
ler üretirler. Bu maddelere TOKSİN denilir.
Eğer mikropların üremesine izin vermezsek, toksin oluşu-
munu da önleriz

MİKROPLAR GIDALARA NERELERDEN BULAŞIR ?
İnsan
Çevre
Çöpler
Hava
Su
Haşere
Sinekler
Dokunduğumuz Her Yerden
   Mikroplar Bulaşabilir !

GIDA ZEHİRLENMESİ
Gıda Zehirlenmesi: İnsanların 
yedikleri gıdalara bağlı olarak 
normal sağlık durumlarında 
oluşan olumsuz etkilenmelere, 
genel olarak “ gıda zehirlen-
mesi “denir.
Gıda Zehirlenme Belirtileri 

:Gıdaların yenilmesinden belirli bir süre sonra; bulantı, 
kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, ateş, görme ve 
işitme kaybı, halsizlik gibi bir kısım belirtilerin ortaya 
çıkması şeklindedir.

GIDALARDA OLUŞABİLECEK RİSKLER
Biyolojik/Mikrobiyolojik Riskler
Biyolojik/mikrobiyolojik tehlikeler arasında değerlendirilen 
organizmalar;
Parazitler
Bakteriler
Virüsler
Kü�er
Algler
Prionlar

       Bu organizmalar gıdalara üretim zincirinin tüm aşama-
larında bulaşabilirler.
       Mikrobiyal Riskler
Mikroorganizma veya mikroorganizmalar tarafından 
üretilen toksinlerin gıdalarda bulunması, çoğalması 
sonucu meydana gelebilecek risklerdir.

MİKROBİYAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ALINAN TEDBİRLER.
•Gıdalara mikrop bulaşması-
nı engellemek,
Market ve Pazar yerinde 
çabuk bozulan (peynir,sucuk, 
salam, yumurta, süt vb.) 
mutfak ortamında uzun süre 
bekletilmemelidir. Buzdola-
bına hızlıca yerleştirilmelidir.
•Yemekler sıcak ocakta ve 

fırında tutulmalıdır.
Kesinlikle tezgah üzerinde uzun süre tutulmamalıdır

UZUN SÜRE AÇIKTA KALIRSA ÇOK RİSKLİ HALE 
GELECEK GIDALAR
Et ve et ürünleri (et, köfte, sucuk, salam vb.)
 Balık ve balık ürünleri
Tavuk ve tavuk ürünleri
 Süt ve süt ürünleri (süt, peynir, ayran, yoğurt vb.)
 Yumurta ve yumurtalı ürünler

GIDALARIMIZI SAKLAMA 
KURALLARI
Riskli ürünler et, tavuk, yumur-
ta, süt gibi
ürünler soğutuculu dolaplarda 
muhafaza edilmelidir.
Düşük riskli ürünler kuru gıda 
dolaplarında saklanmalıdır.
Depolara ürünler mikropların 
bulaşmayacağı şekilde yerleşti-

rilmelidir
Dolaplar mutlaka kontrol edilmeli, sıcaklık ölçümleri yapıl-
malıdır.
Dolaplar temiz olmalıdır.
Dolapta bulunan ürünlerde etiket bulunmalıdır.
«İlk giren ilk çıkar» ilkesine göre dolaplardaki gıdalar tüketil-
melidir.

Kimyasal Riskler
Kimyasal  tehlikeler üç katego-
riye ayrılabilirler:
1.Gıdaların doğal yapısında 
bulunan kimyasallar, 
Örneğin kırmızı barbunyada 
bulunan hemaglutininler (çiğ 
veya az pişmiş tüketimlerde), 
mantar zehirleri vs.
2. Gıda üretimi sırasında kullanılan bazı kimyasalların, 
izin verilen miktardan fazla kullanılması veya diğer 
materyaller ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimya-
sallar 
Sodyum nitrit, nitrosaminler, renklendiriciler, koruyucu-
lar, pestisidler, fungusidler vs.
3.Gıdalara, işleme sırasında teknik hatalar sonucu bula-
şabilen kimyasallar 
      Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, ambalaj malze-
melerinden 
      bulaşabilecek zehirli maddeler vs.

KİMYASAL RİSK NEDİR ?
Gıdalara temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanı-
lan maddelerin veya ilaçlamada kullanılan kimyasal 
maddelerin bulaşma tehlikesi kimyasal risktir.

KİMYASAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN     
GENEL KURALLAR
•Gıda kabına deterjan konulmamalıdır.
•Açıkta satılan deterjanlar satın alınmamalıdır.
•Deterjanlar gıdadan uzakta muhafaza edilmelidir.

Alerjenler Bazı kaynaklar alerjen maddeleri kimyasal 
tehlikeler sınıfında değerlendirirken bazı kaynaklar 
alerjenleri başlı başına ayrı bir kategori olarak değerlen-
dirmektedir. 

1- Gluten İçeren Tahıllar ve Ürünleri
2-Kabuklular ,Yumuşakçalar ve Ürünleri
3- Yumurta ve Yumurta Ürünleri
4-Balık ve Balık Ürünleri
5- Yerfıstığı ve Yerfıstığı Ürünleri
6-Soya Fasulyesi, Acı Bakla ve Ürünleri
7-Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz dahil)
8-Sert Kabuklu Meyveler (Badem, Fındık, Ceviz  vb.)
9-Kereviz ,Hardal ve Ürünleri
10-Susam Tohumu ve Ürünleri
11-Kükürt Dioksit ve Sülfitler

Fiziksel Riskler
Gıda içerisinde olmaması gereken her türlü yabancı 
madde fiziksel risktir
Fiziksel tehlikeler iki kategoriye ayrılabilir.
1.Gıdaların doğal yapısından gelen fiziksel tehlikeler 
(balık kılçıkları, etlerde bulunan kemikler, meyve çekir-

dekleri, tüy, deri vs.)
2.Ekim,hasat, taşıma ve üretim aşamalarında yapılan 
teknik hatalar sonucu gıdaya bulaşan yabancı maddeler 
(metal, cam, cıvata ve somun, taş, saç, boya, kağıt vs.)

FİZİKSEL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN GENEL KURALLAR:
Yemek hazırlığı yapılırken kemik parçaları, çekirdekler, 
taş, cam, ezik çürük kısımlar gıdalardan uzaklaştırılmalı-
dır.
Hazırlık esnasında takı takılmamalı, ellerde yara varsa 
yara bantları sık sık değiştirilmelidir.
Kırık ekipman kullanılmamalıdır.
Yemeklerin hazırlandığı alanlarda sinek, böcek, haşere 
bulunmamalıdır.

OKUL KANTİNLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Kantinden gıda satın alırken mutlaka etiketindeki son 
tüketim tarihini okuyun.
• Kantinde satılan çabuk bozulan( hamburger, köfte, tost 
vb.)yiyecekler tezgah üzerinde uzun süre bekletilmeme-
lidir. Bu ürünler sıcak tutulmalı ve sıcak tüketilmelidir.
. Ayran, süt, soğuk sandviçler buzdolabında saklanmalı-
dır.
. Çöp kovalarının kapakları kapalı olmalıdır.
.Çalışanların mutlaka temiz iş kıyafeti giymesi ve gerekli 
durumlarda (özellikle açık gıdalarla temas etmesi halin-
de) eldiven, maske, bone takması gereklidir.

OKUL YEMEKHANELERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• Yemekleri tezgahta, masada uzun süre bekletmemeli-
yiz.
 Sıcak yemekler sıcak (63 C derece ve üstünde), soğuk 
yemekler soğuk (8 C derece ve altında)servis edilmelidir.
• Pişmiş yemekler eğer hemen tüketilmeyecekse hemen 
soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmelidir.
• Yemek hazırlığı yapan ve servise sunan kişilerin kıyafet-
leri temiz olmalı ve mutlaka maske, bone, eldiven 
kullanmalıdır.
• Yemek yapan kişiler ellerini sık sık yıkamalı ve dezen-
fekte etmelidir.
• Servis masası, çatal-bıçak, bardak ve tabaklar temiz 
olmalıdır.

Gıda hammaddelerinin üretiminden, tüketimine kadar 
(yetiştirme, hasat, işleme, depolama, nakliye, muhafaza 
vb.) tüm aşamalarda besin değeri kayıplarına ve gıda 
hijyeni koşullarına dikkat edilmelidir.

SAĞLIKLI İNSAN,
            SAĞLIKLI  AİLE,
                         SAĞLIKLI OKUL,
                                            SAĞLIKLI TOPLUM,
                                                               SAĞLIKLI TÜRKİYE 
                                                                 VE 
                                                               SAĞLIKLI DÜNYA İÇİN
HEP BİRLİKTE GEREKLİ KURALLARA UYMALIYIZ
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SALEP YETİŞTİRİCİLİĞİ
Makale

İlimizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat 
altına alınabilmesi amacıyla 17 Şubat 2022 tarihinde 
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salo-
nunda "Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve 
TARSİM 2022 Yılı Uygulamaları” hakkında bilgilendir-
me toplantısı düzenlenmiştir. 
Sigorta Sistemi ile ilgili genel değerlendirmelerin 
yapıldığı, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgilerin 
verildiği ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunul-
duğu toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü 
Necdet ÇİÇEK, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
Sakarya Bölge Müdürü Erhan KARAKUŞ, Ziraat Odası 

Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, Muhtarlar, Tarsim 
Eksperleri, Sigorta Acenteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, 
teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve 
Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, İlimizde iklim değişikli-
ği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heye-
lan gibi afetlerin yaşandığını ve meydana gelen bu 
afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin zarar gördüğü-
nü belirterek, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afet-
lerden dolayı sigorta yaptıran üreticilerimizin zararla-
rının TARSİM tarafından karşılandığını belirterek, 
üreticilerimizin olası afetler durumunda mağdur 
olmamaları için, sigorta yaptırmaları gerektiğini        
söyledi. 

Daha sonra söz alan TARSİM Sakarya Bölge Müdürü 
Erhan KARAKUŞ, Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 
yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortala-
rı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme-
de bulundu.
Toplantı, katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra 
sona erdi.

TARSİM Sigorta Son Başvuru Tarihleri:
Fındıkta 28 Şubat 2022
Buğdayda 21 Nisan 2022 
Dane ve Silajlık Mısırda 10 Haziran 2022 
Çeltik de ise 30 Haziran 2022 

İçecek olarak tüketilmesinin yanı sıra dondurma üretiminde 
kullanılan salep artık kültür bitkisi olarak Türkiye'nin değişik 
bölgelerinde tarlada üretiliyor.
Fiyatının yüksek olması nedeniyle doğadan bilinçsizce 
toplanan salep, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalınca 
devlet tarafından endemik bitki olarak koruma altına 
alınmıştır ve toplanması yasaklanmıştır.
Ülkemizde salep tıbbi bitki olarak ülser tedavisinde, üst 
solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmakta 
ayrıca dondurmalarda katkı maddesi olarak erime noktası-
nın yükseltilmesinde ve geleneksel sıcak içecek olarak 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Salep bitkisinin doğadan toplanması yasaktır ve üretimi de 
izne tabidir. Ancak,  son yıllarda gelişen tüketim alışkanlıkla-
rı ile birlikte,  ülkemizde,  salep bitkisinin gıda sanayinde 
kullanımı artmıştır. Artan kullanım ile birlikte çiftçilerimiz-
den ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden projeli 
olarak salep üretimi yapılmasına ilişkin talepler de artmıştır. 
Bu minvalde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerimiz,  
salep bitkisinin yurtiçinde üretilmesi ve tüketilmesi kaydıy-
la, aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde gıda amaçlı 
salep bitkisi üretimi yapabilirler.

Üretimin her aşaması İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri 
gözetiminde yapılır. Üretim yapmak isteyen çiftçiler, üretim 
yerinin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 
Salep Üretimi Başvuru Formu ile müracaat ederler. Üretim 
için ihtiyaç duyulan anaç salep yumruları,  Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma 
enstitülerinden temin edilir. Üretim için temin edilen yum-
rulara ait fatura, Salep Üretimi Başvuru Formu ekinde İl/İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğüne ibraz edilir. İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlükleri,  üretim yerini ve yetiştiricilik amacıyla 
temin edilen yumru miktarını yerinde tespit ederek tutana-
ğa bağlar. Çiftçiler hasat zamanını, en az 2 hafta önceden 
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirir. İl/İlçe Tarım 

TOPRAK HAZIRLAMA 
Türkiye genelinde düşünüldüğünde, salep elde edilen 
türler özellikle kireçli topraklarda yetişirler. Salep yumrusu 
bitkinin toprak altı organlarından elde edildiğinden çok iyi 
bir tarla hazırlığı istemektedir. Haziran ayında toprak işleme 
öncesi dekara 4-5 ton hesabı ile yanmış ahır gübresi (büyük-
baş veya küçükbaş) atılarak homojen şekilde toprağa karış-
tırılmalıdır. Solucan gübresi kullanılacaksa dekara 400-500 
kg kullanılabilir. Sürme işleminin ardından topraktaki 
yabancı ot tohumlarını ve diğer zararlıları öldürmek üzere 
solarizasyon işlemi uygulanabilir. Eylül ayı içinde dekara 15 

ve Orman Müdürlükleri,  hasat işlemini yerinde kontrol 
ederek, kaç adet/kg yumru elde edildiğini tespit eder. Tespit 
edilen yumru miktarı Salep Hasat Formuna kaydedilir. Salep 
Hasat Formunun bir nüshası üreticiye verilir, bir nüshası ise 
üretici dosyasında muhafaza edilir. Nakliye işlemlerinde 
Salep Hasat Formu kullanılır. Salep üreticileri, Salep Hasat 
Formu üzerindeki yumru miktarı kadar satış yapabilir. Üreti-
ciler kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikinci ve sonraki 
yıllardan itibaren anaç salep parseli kurabilir. Anaç salep 
parselleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin gözetimin-
de ve kayıtlı olarak kurulur. Denetim ve takip işlemleri, 
yumru üretimindeki kurallara tabidir.

kg N, 10 kg P2O5, 15 kg K2O hesabıyla temel gübreleme 
yapıldıktan sonra arazi tekrar işlenerek 25-30 cm yüksekli-
ğinde ve 100 cm genişliğinde küçük sırtlar oluşturulur. Bu 
sırtların üzeri düzlenerek gevşek yapılı tohum yatağı hazır 
hale getirilmiş olur. Sırt oluşturmanın gayesi hem uygun 
tohum yatağı hazırlamak hem de kışın bitkilerin aşırı yağış-
larda su altında kalmasını önlemektir. 
YUMRU DİKİMİ 
Nisan-Mayıs aylarında hasat edilip oda şartlarında dikime 
kadar bekletilen yumrular Ağustos ayı sonlarında gecelerin 
serinlemesi ile sürmeye başlar. Sürmenin başlaması ile Eylül 
ayı ortasından itibaren, daha önceden hazırlanmış olan 
sırtlar üzerine sıra arası 15 cm ve sıra üzeri 10 cm olarak, 
yumrular büyüme noktaları yukarı gelecek şekilde 6-8 cm 
derinliğe (soğan kıskası diker gibi) dikilir. Dikimin ardından 
danaburnu ve toprak kurtlarına karşı ruhsatlı insektisit 
karıştırılmış kepek kullanılarak ilaçlama yapılacaktır. Dikim 
işlemi biter bitmez sulanarak yumruların toprakla tam 
teması sağlanacaktır. Kış ve İlkbahar aylarında iklim şartları-
na göre gerektiği zamanlarda sulama, ot alma işlemlerine 
devam edilecektir. İlkbaharda gerektiğinde danaburnu ve 
toprak kurtlarına karşı mücadeleye devam edilecektir
BAKIM İŞLEMLERİ 
Yumru dikiminden sonra yağışlarla birlikte bitkilerin toprak 
yüzeyine çıktıkları görülür. Yağış yeterli gelmezse sulama 
yapmak gerekebilir. Yetiştirme esnasında karşılaşılan en 
önemli sorun yabancı otlardır. Salep bitkileri küçük boyutlu 
ve yerde olduklarından yabancı otlara karşı oldukça hassas-
tır. Bu nedenle yetiştiricilik boyunca en az 2-3 defa elle ot 

Okullarda Gıda Güvenirliliği ve Hijyen uygulamaları; Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim 
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine 
yönelik hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. 

SAĞLIKLI BESLENME 

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini 
yeterli miktarlarda ve uygun zamanda almak için bilinçli 
yapılması gereken bir davranış biçimidir.

Okullarda Dengeli ve Sağlıklı Beslenmeyi teşvik etmek, 
obeziteyi önlemek amaçıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı komisyonu okullarda 
sunulacak gıdaların kriterlerini belirleyerek, “Okul Gıdası” 
logolu ürünlerin satışı uygulamalarını başlatmıştır.

GÜVENİLİR GIDA NEDİR ?
Güvenilir gıda, içinde sağlığımıza zarar verecek, tehlikeye 
sokacak maddeler bulunmayan; fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve her türlü riskten arındırılmış gıdalardır.

Satın aldığımız gıdaların 
hazırlanması ve tüketilmesi 
sırasında hijyen, temizlik ve 
gıda güvenilirliği kurallarına 
dikkat etmezsek gıdalar bizi 
hasta edebilir. Hastalık bize 
mikroplarla bulaşır.

Hijyen ve Gıda Hijyeni Nedir?
Hijyen; bizleri hasta eden mikropların yok edilmesidir.
Gıda hijyeni ise; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine 
kadar geçen süreçte gıda güvenilirliğini sağlamak üzere 
alınan her türlü önlemlerdir.
Hijyenik gıda temiz, bozulmamış ve içinde sağlığa zararlı 
maddeler bulundurmayan gıdalardır.

HİJYENİK KOŞULLAR SAĞLANMAZSA NE OLUR ?
Mikroplar, hızlı bir şekilde çoğalarak gıda maddelerini 
bozarlar.
Gıdalar bozulunca sağlığımız bozulur.
Ve Hastalanırız.
Gözle görülemeyecek kadar küçük, her yerde bulunabi-

len canlılara mikrop denir.
Mikroplar o kadar küçüktür ki tuvaletten sonra ellerimizi 
iyice yıkamazsak tırnaklarımızın içine binlercesi sığabilir.
Mikroplar çok hızlı ürerler.

Mikroplar çok hızlı ürerler

TOKSİN NEDİR?
Bazı mikroplar yaşamlarını devam ettirirken bazı madde-
ler üretirler. Bu maddelere TOKSİN denilir.
Eğer mikropların üremesine izin vermezsek, toksin oluşu-
munu da önleriz

MİKROPLAR GIDALARA NERELERDEN BULAŞIR ?
İnsan
Çevre
Çöpler
Hava
Su
Haşere
Sinekler
Dokunduğumuz Her Yerden
   Mikroplar Bulaşabilir !

GIDA ZEHİRLENMESİ
Gıda Zehirlenmesi: İnsanların 
yedikleri gıdalara bağlı olarak 
normal sağlık durumlarında 
oluşan olumsuz etkilenmelere, 
genel olarak “ gıda zehirlen-
mesi “denir.
Gıda Zehirlenme Belirtileri 

:Gıdaların yenilmesinden belirli bir süre sonra; bulantı, 
kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, ateş, görme ve 
işitme kaybı, halsizlik gibi bir kısım belirtilerin ortaya 
çıkması şeklindedir.

GIDALARDA OLUŞABİLECEK RİSKLER
Biyolojik/Mikrobiyolojik Riskler
Biyolojik/mikrobiyolojik tehlikeler arasında değerlendirilen 
organizmalar;
Parazitler
Bakteriler
Virüsler
Kü�er
Algler
Prionlar

       Bu organizmalar gıdalara üretim zincirinin tüm aşama-
larında bulaşabilirler.
       Mikrobiyal Riskler
Mikroorganizma veya mikroorganizmalar tarafından 
üretilen toksinlerin gıdalarda bulunması, çoğalması 
sonucu meydana gelebilecek risklerdir.

MİKROBİYAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ALINAN TEDBİRLER.
•Gıdalara mikrop bulaşması-
nı engellemek,
Market ve Pazar yerinde 
çabuk bozulan (peynir,sucuk, 
salam, yumurta, süt vb.) 
mutfak ortamında uzun süre 
bekletilmemelidir. Buzdola-
bına hızlıca yerleştirilmelidir.
•Yemekler sıcak ocakta ve 

fırında tutulmalıdır.
Kesinlikle tezgah üzerinde uzun süre tutulmamalıdır

UZUN SÜRE AÇIKTA KALIRSA ÇOK RİSKLİ HALE 
GELECEK GIDALAR
Et ve et ürünleri (et, köfte, sucuk, salam vb.)
 Balık ve balık ürünleri
Tavuk ve tavuk ürünleri
 Süt ve süt ürünleri (süt, peynir, ayran, yoğurt vb.)
 Yumurta ve yumurtalı ürünler

GIDALARIMIZI SAKLAMA 
KURALLARI
Riskli ürünler et, tavuk, yumur-
ta, süt gibi
ürünler soğutuculu dolaplarda 
muhafaza edilmelidir.
Düşük riskli ürünler kuru gıda 
dolaplarında saklanmalıdır.
Depolara ürünler mikropların 
bulaşmayacağı şekilde yerleşti-

rilmelidir
Dolaplar mutlaka kontrol edilmeli, sıcaklık ölçümleri yapıl-
malıdır.
Dolaplar temiz olmalıdır.
Dolapta bulunan ürünlerde etiket bulunmalıdır.
«İlk giren ilk çıkar» ilkesine göre dolaplardaki gıdalar tüketil-
melidir.

Kimyasal Riskler
Kimyasal  tehlikeler üç katego-
riye ayrılabilirler:
1.Gıdaların doğal yapısında 
bulunan kimyasallar, 
Örneğin kırmızı barbunyada 
bulunan hemaglutininler (çiğ 
veya az pişmiş tüketimlerde), 
mantar zehirleri vs.
2. Gıda üretimi sırasında kullanılan bazı kimyasalların, 
izin verilen miktardan fazla kullanılması veya diğer 
materyaller ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimya-
sallar 
Sodyum nitrit, nitrosaminler, renklendiriciler, koruyucu-
lar, pestisidler, fungusidler vs.
3.Gıdalara, işleme sırasında teknik hatalar sonucu bula-
şabilen kimyasallar 
      Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, ambalaj malze-
melerinden 
      bulaşabilecek zehirli maddeler vs.

KİMYASAL RİSK NEDİR ?
Gıdalara temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanı-
lan maddelerin veya ilaçlamada kullanılan kimyasal 
maddelerin bulaşma tehlikesi kimyasal risktir.

KİMYASAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN     
GENEL KURALLAR
•Gıda kabına deterjan konulmamalıdır.
•Açıkta satılan deterjanlar satın alınmamalıdır.
•Deterjanlar gıdadan uzakta muhafaza edilmelidir.

Alerjenler Bazı kaynaklar alerjen maddeleri kimyasal 
tehlikeler sınıfında değerlendirirken bazı kaynaklar 
alerjenleri başlı başına ayrı bir kategori olarak değerlen-
dirmektedir. 

1- Gluten İçeren Tahıllar ve Ürünleri
2-Kabuklular ,Yumuşakçalar ve Ürünleri
3- Yumurta ve Yumurta Ürünleri
4-Balık ve Balık Ürünleri
5- Yerfıstığı ve Yerfıstığı Ürünleri
6-Soya Fasulyesi, Acı Bakla ve Ürünleri
7-Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz dahil)
8-Sert Kabuklu Meyveler (Badem, Fındık, Ceviz  vb.)
9-Kereviz ,Hardal ve Ürünleri
10-Susam Tohumu ve Ürünleri
11-Kükürt Dioksit ve Sülfitler

Fiziksel Riskler
Gıda içerisinde olmaması gereken her türlü yabancı 
madde fiziksel risktir
Fiziksel tehlikeler iki kategoriye ayrılabilir.
1.Gıdaların doğal yapısından gelen fiziksel tehlikeler 
(balık kılçıkları, etlerde bulunan kemikler, meyve çekir-

dekleri, tüy, deri vs.)
2.Ekim,hasat, taşıma ve üretim aşamalarında yapılan 
teknik hatalar sonucu gıdaya bulaşan yabancı maddeler 
(metal, cam, cıvata ve somun, taş, saç, boya, kağıt vs.)

FİZİKSEL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN GENEL KURALLAR:
Yemek hazırlığı yapılırken kemik parçaları, çekirdekler, 
taş, cam, ezik çürük kısımlar gıdalardan uzaklaştırılmalı-
dır.
Hazırlık esnasında takı takılmamalı, ellerde yara varsa 
yara bantları sık sık değiştirilmelidir.
Kırık ekipman kullanılmamalıdır.
Yemeklerin hazırlandığı alanlarda sinek, böcek, haşere 
bulunmamalıdır.

OKUL KANTİNLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Kantinden gıda satın alırken mutlaka etiketindeki son 
tüketim tarihini okuyun.
• Kantinde satılan çabuk bozulan( hamburger, köfte, tost 
vb.)yiyecekler tezgah üzerinde uzun süre bekletilmeme-
lidir. Bu ürünler sıcak tutulmalı ve sıcak tüketilmelidir.
. Ayran, süt, soğuk sandviçler buzdolabında saklanmalı-
dır.
. Çöp kovalarının kapakları kapalı olmalıdır.
.Çalışanların mutlaka temiz iş kıyafeti giymesi ve gerekli 
durumlarda (özellikle açık gıdalarla temas etmesi halin-
de) eldiven, maske, bone takması gereklidir.

OKUL YEMEKHANELERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• Yemekleri tezgahta, masada uzun süre bekletmemeli-
yiz.
 Sıcak yemekler sıcak (63 C derece ve üstünde), soğuk 
yemekler soğuk (8 C derece ve altında)servis edilmelidir.
• Pişmiş yemekler eğer hemen tüketilmeyecekse hemen 
soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmelidir.
• Yemek hazırlığı yapan ve servise sunan kişilerin kıyafet-
leri temiz olmalı ve mutlaka maske, bone, eldiven 
kullanmalıdır.
• Yemek yapan kişiler ellerini sık sık yıkamalı ve dezen-
fekte etmelidir.
• Servis masası, çatal-bıçak, bardak ve tabaklar temiz 
olmalıdır.

Gıda hammaddelerinin üretiminden, tüketimine kadar 
(yetiştirme, hasat, işleme, depolama, nakliye, muhafaza 
vb.) tüm aşamalarda besin değeri kayıplarına ve gıda 
hijyeni koşullarına dikkat edilmelidir.

SAĞLIKLI İNSAN,
            SAĞLIKLI  AİLE,
                         SAĞLIKLI OKUL,
                                            SAĞLIKLI TOPLUM,
                                                               SAĞLIKLI TÜRKİYE 
                                                                 VE 
                                                               SAĞLIKLI DÜNYA İÇİN
HEP BİRLİKTE GEREKLİ KURALLARA UYMALIYIZ

alma işlemi yapılmalıdır. Salep bitkisi kışın yetişen bir bitki 
olduğundan, ihtiyaç duyduğu suyu doğal yağışlarla karşıla-
maktadır. Bazı yıllarda İlkbahar yağışlarının yetersiz olduğu 
durumlarda sulama ihtiyacı gösterebilmektedir. Bitkilerin 
gölge ortamlarda yetiştirilmeye çalışılması veya fazla yağış-
lardan sonra bitkilerin su altında kalması gibi durumlarda 
Alternaria hastalığına rastlanabilmektedir. Salep bitkisinin 
bilinen zararlıları domuz ve köstebektir. Domuz zararına 
karşı çit vb. şekillerde önlem alınmalıdır. Köstebek için 
kimyasal veya kültürel önlemler alınabilmektedir.
HASAT 
Salep bitkilerinin erken sökülmesi durumunda 8-10 kg yaş 
yumrudan 1 kg kuru yumru elde edilmektedir. İdeal söküm 
zamanı 4-5 kg yaş yumrudan 1 kg kuru yumru elde edilece-
ği zamandır. Bitkilerin tam çiçeklenmede olduğu dönemde 
hasat yapılmalıdır. En uygun hasat zamanı Nisan sonudur. 
Hasat elle şaşula yardımı ile yapılmaktadır. Hasat esnasında 
yumruların yumru saplarından kırılarak toprak altında 
kalmamasına dikkat edilmelidir. İyi bakım şartlarında bitki-
ler 2 ile 3 arası yumru yapmakta, dekara 100-125 kg yumru 
dikildiği takdirde 300-375 kg arasında verim elde edilmek-
tedir.
DEPOLAMA 
Tohumluk amacıyla hasat edilen yumrular hasattan sonra 
soldurulup depolanabilecek hale gelmeleri sağlanmalıdır. 
Soldurma işlemi açıkta, havadar şartlarda plastik kasalar 
içinde, tek sıra halinde serilerek % 75 gölgeleme altında, 
iklim şartlarına göre yaklaşık 10-15 gün süreyle yapılır. 
Soldurma süresi havaların güneşli ve rüzgârlı gitmesi halin-
de kısaltılmalı, yağışlı, nemli ve serin gitmesi halinde uzatıl-
malıdır. Soldurma işleminden sonra yumrular 4-5 santimet-
reyi geçmeyecek şekilde, plastik kasalara, karton kutulara 
veya patates soğan konulan çuvallara konularak doğrudan 
güneş görmeyen hava cereyanı ve fare zararının olmadığı 
yerlerde oda koşullarında muhafaza edilir. 
Kaynakça: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ nün 
Salep Yetiştiriciliği Raporu.

Sayfa 10 Düzce Tarım Bülteni



İlimizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat 
altına alınabilmesi amacıyla 17 Şubat 2022 tarihinde 
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salo-
nunda "Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve 
TARSİM 2022 Yılı Uygulamaları” hakkında bilgilendir-
me toplantısı düzenlenmiştir. 
Sigorta Sistemi ile ilgili genel değerlendirmelerin 
yapıldığı, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgilerin 
verildiği ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunul-
duğu toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü 
Necdet ÇİÇEK, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
Sakarya Bölge Müdürü Erhan KARAKUŞ, Ziraat Odası 

Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, Muhtarlar, Tarsim 
Eksperleri, Sigorta Acenteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, 
teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve 
Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, İlimizde iklim değişikli-
ği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heye-
lan gibi afetlerin yaşandığını ve meydana gelen bu 
afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin zarar gördüğü-
nü belirterek, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afet-
lerden dolayı sigorta yaptıran üreticilerimizin zararla-
rının TARSİM tarafından karşılandığını belirterek, 
üreticilerimizin olası afetler durumunda mağdur 
olmamaları için, sigorta yaptırmaları gerektiğini        
söyledi. 

Daha sonra söz alan TARSİM Sakarya Bölge Müdürü 
Erhan KARAKUŞ, Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 
yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortala-
rı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme-
de bulundu.
Toplantı, katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra 
sona erdi.

TARSİM Sigorta Son Başvuru Tarihleri:
Fındıkta 28 Şubat 2022
Buğdayda 21 Nisan 2022 
Dane ve Silajlık Mısırda 10 Haziran 2022 
Çeltik de ise 30 Haziran 2022 

İçecek olarak tüketilmesinin yanı sıra dondurma üretiminde 
kullanılan salep artık kültür bitkisi olarak Türkiye'nin değişik 
bölgelerinde tarlada üretiliyor.
Fiyatının yüksek olması nedeniyle doğadan bilinçsizce 
toplanan salep, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalınca 
devlet tarafından endemik bitki olarak koruma altına 
alınmıştır ve toplanması yasaklanmıştır.
Ülkemizde salep tıbbi bitki olarak ülser tedavisinde, üst 
solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmakta 
ayrıca dondurmalarda katkı maddesi olarak erime noktası-
nın yükseltilmesinde ve geleneksel sıcak içecek olarak 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Salep bitkisinin doğadan toplanması yasaktır ve üretimi de 
izne tabidir. Ancak,  son yıllarda gelişen tüketim alışkanlıkla-
rı ile birlikte,  ülkemizde,  salep bitkisinin gıda sanayinde 
kullanımı artmıştır. Artan kullanım ile birlikte çiftçilerimiz-
den ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizden projeli 
olarak salep üretimi yapılmasına ilişkin talepler de artmıştır. 
Bu minvalde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerimiz,  
salep bitkisinin yurtiçinde üretilmesi ve tüketilmesi kaydıy-
la, aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde gıda amaçlı 
salep bitkisi üretimi yapabilirler.

Üretimin her aşaması İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri 
gözetiminde yapılır. Üretim yapmak isteyen çiftçiler, üretim 
yerinin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 
Salep Üretimi Başvuru Formu ile müracaat ederler. Üretim 
için ihtiyaç duyulan anaç salep yumruları,  Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma 
enstitülerinden temin edilir. Üretim için temin edilen yum-
rulara ait fatura, Salep Üretimi Başvuru Formu ekinde İl/İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğüne ibraz edilir. İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlükleri,  üretim yerini ve yetiştiricilik amacıyla 
temin edilen yumru miktarını yerinde tespit ederek tutana-
ğa bağlar. Çiftçiler hasat zamanını, en az 2 hafta önceden 
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirir. İl/İlçe Tarım 

TOPRAK HAZIRLAMA 
Türkiye genelinde düşünüldüğünde, salep elde edilen 
türler özellikle kireçli topraklarda yetişirler. Salep yumrusu 
bitkinin toprak altı organlarından elde edildiğinden çok iyi 
bir tarla hazırlığı istemektedir. Haziran ayında toprak işleme 
öncesi dekara 4-5 ton hesabı ile yanmış ahır gübresi (büyük-
baş veya küçükbaş) atılarak homojen şekilde toprağa karış-
tırılmalıdır. Solucan gübresi kullanılacaksa dekara 400-500 
kg kullanılabilir. Sürme işleminin ardından topraktaki 
yabancı ot tohumlarını ve diğer zararlıları öldürmek üzere 
solarizasyon işlemi uygulanabilir. Eylül ayı içinde dekara 15 

ve Orman Müdürlükleri,  hasat işlemini yerinde kontrol 
ederek, kaç adet/kg yumru elde edildiğini tespit eder. Tespit 
edilen yumru miktarı Salep Hasat Formuna kaydedilir. Salep 
Hasat Formunun bir nüshası üreticiye verilir, bir nüshası ise 
üretici dosyasında muhafaza edilir. Nakliye işlemlerinde 
Salep Hasat Formu kullanılır. Salep üreticileri, Salep Hasat 
Formu üzerindeki yumru miktarı kadar satış yapabilir. Üreti-
ciler kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ikinci ve sonraki 
yıllardan itibaren anaç salep parseli kurabilir. Anaç salep 
parselleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin gözetimin-
de ve kayıtlı olarak kurulur. Denetim ve takip işlemleri, 
yumru üretimindeki kurallara tabidir.

kg N, 10 kg P2O5, 15 kg K2O hesabıyla temel gübreleme 
yapıldıktan sonra arazi tekrar işlenerek 25-30 cm yüksekli-
ğinde ve 100 cm genişliğinde küçük sırtlar oluşturulur. Bu 
sırtların üzeri düzlenerek gevşek yapılı tohum yatağı hazır 
hale getirilmiş olur. Sırt oluşturmanın gayesi hem uygun 
tohum yatağı hazırlamak hem de kışın bitkilerin aşırı yağış-
larda su altında kalmasını önlemektir. 
YUMRU DİKİMİ 
Nisan-Mayıs aylarında hasat edilip oda şartlarında dikime 
kadar bekletilen yumrular Ağustos ayı sonlarında gecelerin 
serinlemesi ile sürmeye başlar. Sürmenin başlaması ile Eylül 
ayı ortasından itibaren, daha önceden hazırlanmış olan 
sırtlar üzerine sıra arası 15 cm ve sıra üzeri 10 cm olarak, 
yumrular büyüme noktaları yukarı gelecek şekilde 6-8 cm 
derinliğe (soğan kıskası diker gibi) dikilir. Dikimin ardından 
danaburnu ve toprak kurtlarına karşı ruhsatlı insektisit 
karıştırılmış kepek kullanılarak ilaçlama yapılacaktır. Dikim 
işlemi biter bitmez sulanarak yumruların toprakla tam 
teması sağlanacaktır. Kış ve İlkbahar aylarında iklim şartları-
na göre gerektiği zamanlarda sulama, ot alma işlemlerine 
devam edilecektir. İlkbaharda gerektiğinde danaburnu ve 
toprak kurtlarına karşı mücadeleye devam edilecektir
BAKIM İŞLEMLERİ 
Yumru dikiminden sonra yağışlarla birlikte bitkilerin toprak 
yüzeyine çıktıkları görülür. Yağış yeterli gelmezse sulama 
yapmak gerekebilir. Yetiştirme esnasında karşılaşılan en 
önemli sorun yabancı otlardır. Salep bitkileri küçük boyutlu 
ve yerde olduklarından yabancı otlara karşı oldukça hassas-
tır. Bu nedenle yetiştiricilik boyunca en az 2-3 defa elle ot Nuray ÇIRAK

Ziraat Mühendisi

Okullarda Gıda Güvenirliliği ve Hijyen uygulamaları; Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim 
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine 
yönelik hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. 

SAĞLIKLI BESLENME 

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini 
yeterli miktarlarda ve uygun zamanda almak için bilinçli 
yapılması gereken bir davranış biçimidir.

Okullarda Dengeli ve Sağlıklı Beslenmeyi teşvik etmek, 
obeziteyi önlemek amaçıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı komisyonu okullarda 
sunulacak gıdaların kriterlerini belirleyerek, “Okul Gıdası” 
logolu ürünlerin satışı uygulamalarını başlatmıştır.

GÜVENİLİR GIDA NEDİR ?
Güvenilir gıda, içinde sağlığımıza zarar verecek, tehlikeye 
sokacak maddeler bulunmayan; fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve her türlü riskten arındırılmış gıdalardır.

Satın aldığımız gıdaların 
hazırlanması ve tüketilmesi 
sırasında hijyen, temizlik ve 
gıda güvenilirliği kurallarına 
dikkat etmezsek gıdalar bizi 
hasta edebilir. Hastalık bize 
mikroplarla bulaşır.

Hijyen ve Gıda Hijyeni Nedir?
Hijyen; bizleri hasta eden mikropların yok edilmesidir.
Gıda hijyeni ise; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine 
kadar geçen süreçte gıda güvenilirliğini sağlamak üzere 
alınan her türlü önlemlerdir.
Hijyenik gıda temiz, bozulmamış ve içinde sağlığa zararlı 
maddeler bulundurmayan gıdalardır.

HİJYENİK KOŞULLAR SAĞLANMAZSA NE OLUR ?
Mikroplar, hızlı bir şekilde çoğalarak gıda maddelerini 
bozarlar.
Gıdalar bozulunca sağlığımız bozulur.
Ve Hastalanırız.
Gözle görülemeyecek kadar küçük, her yerde bulunabi-

len canlılara mikrop denir.
Mikroplar o kadar küçüktür ki tuvaletten sonra ellerimizi 
iyice yıkamazsak tırnaklarımızın içine binlercesi sığabilir.
Mikroplar çok hızlı ürerler.

Mikroplar çok hızlı ürerler

TOKSİN NEDİR?
Bazı mikroplar yaşamlarını devam ettirirken bazı madde-
ler üretirler. Bu maddelere TOKSİN denilir.
Eğer mikropların üremesine izin vermezsek, toksin oluşu-
munu da önleriz

MİKROPLAR GIDALARA NERELERDEN BULAŞIR ?
İnsan
Çevre
Çöpler
Hava
Su
Haşere
Sinekler
Dokunduğumuz Her Yerden
   Mikroplar Bulaşabilir !

GIDA ZEHİRLENMESİ
Gıda Zehirlenmesi: İnsanların 
yedikleri gıdalara bağlı olarak 
normal sağlık durumlarında 
oluşan olumsuz etkilenmelere, 
genel olarak “ gıda zehirlen-
mesi “denir.
Gıda Zehirlenme Belirtileri 

:Gıdaların yenilmesinden belirli bir süre sonra; bulantı, 
kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, ateş, görme ve 
işitme kaybı, halsizlik gibi bir kısım belirtilerin ortaya 
çıkması şeklindedir.

GIDALARDA OLUŞABİLECEK RİSKLER
Biyolojik/Mikrobiyolojik Riskler
Biyolojik/mikrobiyolojik tehlikeler arasında değerlendirilen 
organizmalar;
Parazitler
Bakteriler
Virüsler
Kü�er
Algler
Prionlar

       Bu organizmalar gıdalara üretim zincirinin tüm aşama-
larında bulaşabilirler.
       Mikrobiyal Riskler
Mikroorganizma veya mikroorganizmalar tarafından 
üretilen toksinlerin gıdalarda bulunması, çoğalması 
sonucu meydana gelebilecek risklerdir.

MİKROBİYAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ALINAN TEDBİRLER.
•Gıdalara mikrop bulaşması-
nı engellemek,
Market ve Pazar yerinde 
çabuk bozulan (peynir,sucuk, 
salam, yumurta, süt vb.) 
mutfak ortamında uzun süre 
bekletilmemelidir. Buzdola-
bına hızlıca yerleştirilmelidir.
•Yemekler sıcak ocakta ve 

fırında tutulmalıdır.
Kesinlikle tezgah üzerinde uzun süre tutulmamalıdır

UZUN SÜRE AÇIKTA KALIRSA ÇOK RİSKLİ HALE 
GELECEK GIDALAR
Et ve et ürünleri (et, köfte, sucuk, salam vb.)
 Balık ve balık ürünleri
Tavuk ve tavuk ürünleri
 Süt ve süt ürünleri (süt, peynir, ayran, yoğurt vb.)
 Yumurta ve yumurtalı ürünler

GIDALARIMIZI SAKLAMA 
KURALLARI
Riskli ürünler et, tavuk, yumur-
ta, süt gibi
ürünler soğutuculu dolaplarda 
muhafaza edilmelidir.
Düşük riskli ürünler kuru gıda 
dolaplarında saklanmalıdır.
Depolara ürünler mikropların 
bulaşmayacağı şekilde yerleşti-

rilmelidir
Dolaplar mutlaka kontrol edilmeli, sıcaklık ölçümleri yapıl-
malıdır.
Dolaplar temiz olmalıdır.
Dolapta bulunan ürünlerde etiket bulunmalıdır.
«İlk giren ilk çıkar» ilkesine göre dolaplardaki gıdalar tüketil-
melidir.

Kimyasal Riskler
Kimyasal  tehlikeler üç katego-
riye ayrılabilirler:
1.Gıdaların doğal yapısında 
bulunan kimyasallar, 
Örneğin kırmızı barbunyada 
bulunan hemaglutininler (çiğ 
veya az pişmiş tüketimlerde), 
mantar zehirleri vs.
2. Gıda üretimi sırasında kullanılan bazı kimyasalların, 
izin verilen miktardan fazla kullanılması veya diğer 
materyaller ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimya-
sallar 
Sodyum nitrit, nitrosaminler, renklendiriciler, koruyucu-
lar, pestisidler, fungusidler vs.
3.Gıdalara, işleme sırasında teknik hatalar sonucu bula-
şabilen kimyasallar 
      Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, ambalaj malze-
melerinden 
      bulaşabilecek zehirli maddeler vs.

KİMYASAL RİSK NEDİR ?
Gıdalara temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanı-
lan maddelerin veya ilaçlamada kullanılan kimyasal 
maddelerin bulaşma tehlikesi kimyasal risktir.

KİMYASAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN     
GENEL KURALLAR
•Gıda kabına deterjan konulmamalıdır.
•Açıkta satılan deterjanlar satın alınmamalıdır.
•Deterjanlar gıdadan uzakta muhafaza edilmelidir.

Alerjenler Bazı kaynaklar alerjen maddeleri kimyasal 
tehlikeler sınıfında değerlendirirken bazı kaynaklar 
alerjenleri başlı başına ayrı bir kategori olarak değerlen-
dirmektedir. 

1- Gluten İçeren Tahıllar ve Ürünleri
2-Kabuklular ,Yumuşakçalar ve Ürünleri
3- Yumurta ve Yumurta Ürünleri
4-Balık ve Balık Ürünleri
5- Yerfıstığı ve Yerfıstığı Ürünleri
6-Soya Fasulyesi, Acı Bakla ve Ürünleri
7-Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz dahil)
8-Sert Kabuklu Meyveler (Badem, Fındık, Ceviz  vb.)
9-Kereviz ,Hardal ve Ürünleri
10-Susam Tohumu ve Ürünleri
11-Kükürt Dioksit ve Sülfitler

Fiziksel Riskler
Gıda içerisinde olmaması gereken her türlü yabancı 
madde fiziksel risktir
Fiziksel tehlikeler iki kategoriye ayrılabilir.
1.Gıdaların doğal yapısından gelen fiziksel tehlikeler 
(balık kılçıkları, etlerde bulunan kemikler, meyve çekir-

dekleri, tüy, deri vs.)
2.Ekim,hasat, taşıma ve üretim aşamalarında yapılan 
teknik hatalar sonucu gıdaya bulaşan yabancı maddeler 
(metal, cam, cıvata ve somun, taş, saç, boya, kağıt vs.)

FİZİKSEL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN GENEL KURALLAR:
Yemek hazırlığı yapılırken kemik parçaları, çekirdekler, 
taş, cam, ezik çürük kısımlar gıdalardan uzaklaştırılmalı-
dır.
Hazırlık esnasında takı takılmamalı, ellerde yara varsa 
yara bantları sık sık değiştirilmelidir.
Kırık ekipman kullanılmamalıdır.
Yemeklerin hazırlandığı alanlarda sinek, böcek, haşere 
bulunmamalıdır.

OKUL KANTİNLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Kantinden gıda satın alırken mutlaka etiketindeki son 
tüketim tarihini okuyun.
• Kantinde satılan çabuk bozulan( hamburger, köfte, tost 
vb.)yiyecekler tezgah üzerinde uzun süre bekletilmeme-
lidir. Bu ürünler sıcak tutulmalı ve sıcak tüketilmelidir.
. Ayran, süt, soğuk sandviçler buzdolabında saklanmalı-
dır.
. Çöp kovalarının kapakları kapalı olmalıdır.
.Çalışanların mutlaka temiz iş kıyafeti giymesi ve gerekli 
durumlarda (özellikle açık gıdalarla temas etmesi halin-
de) eldiven, maske, bone takması gereklidir.

OKUL YEMEKHANELERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• Yemekleri tezgahta, masada uzun süre bekletmemeli-
yiz.
 Sıcak yemekler sıcak (63 C derece ve üstünde), soğuk 
yemekler soğuk (8 C derece ve altında)servis edilmelidir.
• Pişmiş yemekler eğer hemen tüketilmeyecekse hemen 
soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmelidir.
• Yemek hazırlığı yapan ve servise sunan kişilerin kıyafet-
leri temiz olmalı ve mutlaka maske, bone, eldiven 
kullanmalıdır.
• Yemek yapan kişiler ellerini sık sık yıkamalı ve dezen-
fekte etmelidir.
• Servis masası, çatal-bıçak, bardak ve tabaklar temiz 
olmalıdır.

Gıda hammaddelerinin üretiminden, tüketimine kadar 
(yetiştirme, hasat, işleme, depolama, nakliye, muhafaza 
vb.) tüm aşamalarda besin değeri kayıplarına ve gıda 
hijyeni koşullarına dikkat edilmelidir.

SAĞLIKLI İNSAN,
            SAĞLIKLI  AİLE,
                         SAĞLIKLI OKUL,
                                            SAĞLIKLI TOPLUM,
                                                               SAĞLIKLI TÜRKİYE 
                                                                 VE 
                                                               SAĞLIKLI DÜNYA İÇİN
HEP BİRLİKTE GEREKLİ KURALLARA UYMALIYIZ

alma işlemi yapılmalıdır. Salep bitkisi kışın yetişen bir bitki 
olduğundan, ihtiyaç duyduğu suyu doğal yağışlarla karşıla-
maktadır. Bazı yıllarda İlkbahar yağışlarının yetersiz olduğu 
durumlarda sulama ihtiyacı gösterebilmektedir. Bitkilerin 
gölge ortamlarda yetiştirilmeye çalışılması veya fazla yağış-
lardan sonra bitkilerin su altında kalması gibi durumlarda 
Alternaria hastalığına rastlanabilmektedir. Salep bitkisinin 
bilinen zararlıları domuz ve köstebektir. Domuz zararına 
karşı çit vb. şekillerde önlem alınmalıdır. Köstebek için 
kimyasal veya kültürel önlemler alınabilmektedir.
HASAT 
Salep bitkilerinin erken sökülmesi durumunda 8-10 kg yaş 
yumrudan 1 kg kuru yumru elde edilmektedir. İdeal söküm 
zamanı 4-5 kg yaş yumrudan 1 kg kuru yumru elde edilece-
ği zamandır. Bitkilerin tam çiçeklenmede olduğu dönemde 
hasat yapılmalıdır. En uygun hasat zamanı Nisan sonudur. 
Hasat elle şaşula yardımı ile yapılmaktadır. Hasat esnasında 
yumruların yumru saplarından kırılarak toprak altında 
kalmamasına dikkat edilmelidir. İyi bakım şartlarında bitki-
ler 2 ile 3 arası yumru yapmakta, dekara 100-125 kg yumru 
dikildiği takdirde 300-375 kg arasında verim elde edilmek-
tedir.
DEPOLAMA 
Tohumluk amacıyla hasat edilen yumrular hasattan sonra 
soldurulup depolanabilecek hale gelmeleri sağlanmalıdır. 
Soldurma işlemi açıkta, havadar şartlarda plastik kasalar 
içinde, tek sıra halinde serilerek % 75 gölgeleme altında, 
iklim şartlarına göre yaklaşık 10-15 gün süreyle yapılır. 
Soldurma süresi havaların güneşli ve rüzgârlı gitmesi halin-
de kısaltılmalı, yağışlı, nemli ve serin gitmesi halinde uzatıl-
malıdır. Soldurma işleminden sonra yumrular 4-5 santimet-
reyi geçmeyecek şekilde, plastik kasalara, karton kutulara 
veya patates soğan konulan çuvallara konularak doğrudan 
güneş görmeyen hava cereyanı ve fare zararının olmadığı 
yerlerde oda koşullarında muhafaza edilir. 
Kaynakça: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ nün 
Salep Yetiştiriciliği Raporu.

Düzce Tarım Bülteni Sayfa 11



OKULLARDA GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VE HİJYEN
 

Makale

İlimizde tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat 
altına alınabilmesi amacıyla 17 Şubat 2022 tarihinde 
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salo-
nunda "Devlet Destekli Tarım Sigortalarının İşleyişi ve 
TARSİM 2022 Yılı Uygulamaları” hakkında bilgilendir-
me toplantısı düzenlenmiştir. 
Sigorta Sistemi ile ilgili genel değerlendirmelerin 
yapıldığı, yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgilerin 
verildiği ve katılımcılarla görüş alışverişinde bulunul-
duğu toplantıya; Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü 
Necdet ÇİÇEK, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
Sakarya Bölge Müdürü Erhan KARAKUŞ, Ziraat Odası 

Başkanı, Muhtarlar Derneği Başkanı, Muhtarlar, Tarsim 
Eksperleri, Sigorta Acenteleri, Sivil Toplum Kuruluşları, 
teknik personeller ve üreticiler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Tarım ve 
Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, İlimizde iklim değişikli-
ği etkisiyle son yıllarda don, dolu, sel, fırtına ve heye-
lan gibi afetlerin yaşandığını ve meydana gelen bu 
afetlerden dolayı çok sayıda üreticinin zarar gördüğü-
nü belirterek, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen afet-
lerden dolayı sigorta yaptıran üreticilerimizin zararla-
rının TARSİM tarafından karşılandığını belirterek, 
üreticilerimizin olası afetler durumunda mağdur 
olmamaları için, sigorta yaptırmaları gerektiğini        
söyledi. 

Daha sonra söz alan TARSİM Sakarya Bölge Müdürü 
Erhan KARAKUŞ, Devlet Destekli Tarım Sigortaları 2022 
yılı uygulamaları, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortala-
rı hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme-
de bulundu.
Toplantı, katılımcıların soruları cevaplandıktan sonra 
sona erdi.

TARSİM Sigorta Son Başvuru Tarihleri:
Fındıkta 28 Şubat 2022
Buğdayda 21 Nisan 2022 
Dane ve Silajlık Mısırda 10 Haziran 2022 
Çeltik de ise 30 Haziran 2022 

Okullarda Gıda Güvenirliliği ve Hijyen uygulamaları; Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim 
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine 
yönelik hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. 

SAĞLIKLI BESLENME 

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini 
yeterli miktarlarda ve uygun zamanda almak için bilinçli 
yapılması gereken bir davranış biçimidir.

Okullarda Dengeli ve Sağlıklı Beslenmeyi teşvik etmek, 
obeziteyi önlemek amaçıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı komisyonu okullarda 
sunulacak gıdaların kriterlerini belirleyerek, “Okul Gıdası” 
logolu ürünlerin satışı uygulamalarını başlatmıştır.

GÜVENİLİR GIDA NEDİR ?
Güvenilir gıda, içinde sağlığımıza zarar verecek, tehlikeye 
sokacak maddeler bulunmayan; fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve her türlü riskten arındırılmış gıdalardır.

Satın aldığımız gıdaların 
hazırlanması ve tüketilmesi 
sırasında hijyen, temizlik ve 
gıda güvenilirliği kurallarına 
dikkat etmezsek gıdalar bizi 
hasta edebilir. Hastalık bize 
mikroplarla bulaşır.

Hijyen ve Gıda Hijyeni Nedir?
Hijyen; bizleri hasta eden mikropların yok edilmesidir.
Gıda hijyeni ise; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine 
kadar geçen süreçte gıda güvenilirliğini sağlamak üzere 
alınan her türlü önlemlerdir.
Hijyenik gıda temiz, bozulmamış ve içinde sağlığa zararlı 
maddeler bulundurmayan gıdalardır.

HİJYENİK KOŞULLAR SAĞLANMAZSA NE OLUR ?
Mikroplar, hızlı bir şekilde çoğalarak gıda maddelerini 
bozarlar.
Gıdalar bozulunca sağlığımız bozulur.
Ve Hastalanırız.
Gözle görülemeyecek kadar küçük, her yerde bulunabi-

len canlılara mikrop denir.
Mikroplar o kadar küçüktür ki tuvaletten sonra ellerimizi 
iyice yıkamazsak tırnaklarımızın içine binlercesi sığabilir.
Mikroplar çok hızlı ürerler.

Mikroplar çok hızlı ürerler

TOKSİN NEDİR?
Bazı mikroplar yaşamlarını devam ettirirken bazı madde-
ler üretirler. Bu maddelere TOKSİN denilir.
Eğer mikropların üremesine izin vermezsek, toksin oluşu-
munu da önleriz

MİKROPLAR GIDALARA NERELERDEN BULAŞIR ?
İnsan
Çevre
Çöpler
Hava
Su
Haşere
Sinekler
Dokunduğumuz Her Yerden
   Mikroplar Bulaşabilir !

GIDA ZEHİRLENMESİ
Gıda Zehirlenmesi: İnsanların 
yedikleri gıdalara bağlı olarak 
normal sağlık durumlarında 
oluşan olumsuz etkilenmelere, 
genel olarak “ gıda zehirlen-
mesi “denir.
Gıda Zehirlenme Belirtileri 

:Gıdaların yenilmesinden belirli bir süre sonra; bulantı, 
kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, ateş, görme ve 
işitme kaybı, halsizlik gibi bir kısım belirtilerin ortaya 
çıkması şeklindedir.

GIDALARDA OLUŞABİLECEK RİSKLER
Biyolojik/Mikrobiyolojik Riskler
Biyolojik/mikrobiyolojik tehlikeler arasında değerlendirilen 
organizmalar;
Parazitler
Bakteriler
Virüsler
Kü�er
Algler
Prionlar

       Bu organizmalar gıdalara üretim zincirinin tüm aşama-
larında bulaşabilirler.
       Mikrobiyal Riskler
Mikroorganizma veya mikroorganizmalar tarafından 
üretilen toksinlerin gıdalarda bulunması, çoğalması 
sonucu meydana gelebilecek risklerdir.

MİKROBİYAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ALINAN TEDBİRLER.
•Gıdalara mikrop bulaşması-
nı engellemek,
Market ve Pazar yerinde 
çabuk bozulan (peynir,sucuk, 
salam, yumurta, süt vb.) 
mutfak ortamında uzun süre 
bekletilmemelidir. Buzdola-
bına hızlıca yerleştirilmelidir.
•Yemekler sıcak ocakta ve 

fırında tutulmalıdır.
Kesinlikle tezgah üzerinde uzun süre tutulmamalıdır

UZUN SÜRE AÇIKTA KALIRSA ÇOK RİSKLİ HALE 
GELECEK GIDALAR
Et ve et ürünleri (et, köfte, sucuk, salam vb.)
 Balık ve balık ürünleri
Tavuk ve tavuk ürünleri
 Süt ve süt ürünleri (süt, peynir, ayran, yoğurt vb.)
 Yumurta ve yumurtalı ürünler

GIDALARIMIZI SAKLAMA 
KURALLARI
Riskli ürünler et, tavuk, yumur-
ta, süt gibi
ürünler soğutuculu dolaplarda 
muhafaza edilmelidir.
Düşük riskli ürünler kuru gıda 
dolaplarında saklanmalıdır.
Depolara ürünler mikropların 
bulaşmayacağı şekilde yerleşti-

rilmelidir
Dolaplar mutlaka kontrol edilmeli, sıcaklık ölçümleri yapıl-
malıdır.
Dolaplar temiz olmalıdır.
Dolapta bulunan ürünlerde etiket bulunmalıdır.
«İlk giren ilk çıkar» ilkesine göre dolaplardaki gıdalar tüketil-
melidir.

Kimyasal Riskler
Kimyasal  tehlikeler üç katego-
riye ayrılabilirler:
1.Gıdaların doğal yapısında 
bulunan kimyasallar, 
Örneğin kırmızı barbunyada 
bulunan hemaglutininler (çiğ 
veya az pişmiş tüketimlerde), 
mantar zehirleri vs.
2. Gıda üretimi sırasında kullanılan bazı kimyasalların, 
izin verilen miktardan fazla kullanılması veya diğer 
materyaller ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimya-
sallar 
Sodyum nitrit, nitrosaminler, renklendiriciler, koruyucu-
lar, pestisidler, fungusidler vs.
3.Gıdalara, işleme sırasında teknik hatalar sonucu bula-
şabilen kimyasallar 
      Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, ambalaj malze-
melerinden 
      bulaşabilecek zehirli maddeler vs.

KİMYASAL RİSK NEDİR ?
Gıdalara temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanı-
lan maddelerin veya ilaçlamada kullanılan kimyasal 
maddelerin bulaşma tehlikesi kimyasal risktir.

KİMYASAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN     
GENEL KURALLAR
•Gıda kabına deterjan konulmamalıdır.
•Açıkta satılan deterjanlar satın alınmamalıdır.
•Deterjanlar gıdadan uzakta muhafaza edilmelidir.

Alerjenler Bazı kaynaklar alerjen maddeleri kimyasal 
tehlikeler sınıfında değerlendirirken bazı kaynaklar 
alerjenleri başlı başına ayrı bir kategori olarak değerlen-
dirmektedir. 

1- Gluten İçeren Tahıllar ve Ürünleri
2-Kabuklular ,Yumuşakçalar ve Ürünleri
3- Yumurta ve Yumurta Ürünleri
4-Balık ve Balık Ürünleri
5- Yerfıstığı ve Yerfıstığı Ürünleri
6-Soya Fasulyesi, Acı Bakla ve Ürünleri
7-Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz dahil)
8-Sert Kabuklu Meyveler (Badem, Fındık, Ceviz  vb.)
9-Kereviz ,Hardal ve Ürünleri
10-Susam Tohumu ve Ürünleri
11-Kükürt Dioksit ve Sülfitler

Fiziksel Riskler
Gıda içerisinde olmaması gereken her türlü yabancı 
madde fiziksel risktir
Fiziksel tehlikeler iki kategoriye ayrılabilir.
1.Gıdaların doğal yapısından gelen fiziksel tehlikeler 
(balık kılçıkları, etlerde bulunan kemikler, meyve çekir-

dekleri, tüy, deri vs.)
2.Ekim,hasat, taşıma ve üretim aşamalarında yapılan 
teknik hatalar sonucu gıdaya bulaşan yabancı maddeler 
(metal, cam, cıvata ve somun, taş, saç, boya, kağıt vs.)

FİZİKSEL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN GENEL KURALLAR:
Yemek hazırlığı yapılırken kemik parçaları, çekirdekler, 
taş, cam, ezik çürük kısımlar gıdalardan uzaklaştırılmalı-
dır.
Hazırlık esnasında takı takılmamalı, ellerde yara varsa 
yara bantları sık sık değiştirilmelidir.
Kırık ekipman kullanılmamalıdır.
Yemeklerin hazırlandığı alanlarda sinek, böcek, haşere 
bulunmamalıdır.

OKUL KANTİNLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Kantinden gıda satın alırken mutlaka etiketindeki son 
tüketim tarihini okuyun.
• Kantinde satılan çabuk bozulan( hamburger, köfte, tost 
vb.)yiyecekler tezgah üzerinde uzun süre bekletilmeme-
lidir. Bu ürünler sıcak tutulmalı ve sıcak tüketilmelidir.
. Ayran, süt, soğuk sandviçler buzdolabında saklanmalı-
dır.
. Çöp kovalarının kapakları kapalı olmalıdır.
.Çalışanların mutlaka temiz iş kıyafeti giymesi ve gerekli 
durumlarda (özellikle açık gıdalarla temas etmesi halin-
de) eldiven, maske, bone takması gereklidir.

OKUL YEMEKHANELERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• Yemekleri tezgahta, masada uzun süre bekletmemeli-
yiz.
 Sıcak yemekler sıcak (63 C derece ve üstünde), soğuk 
yemekler soğuk (8 C derece ve altında)servis edilmelidir.
• Pişmiş yemekler eğer hemen tüketilmeyecekse hemen 
soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmelidir.
• Yemek hazırlığı yapan ve servise sunan kişilerin kıyafet-
leri temiz olmalı ve mutlaka maske, bone, eldiven 
kullanmalıdır.
• Yemek yapan kişiler ellerini sık sık yıkamalı ve dezen-
fekte etmelidir.
• Servis masası, çatal-bıçak, bardak ve tabaklar temiz 
olmalıdır.

Gıda hammaddelerinin üretiminden, tüketimine kadar 
(yetiştirme, hasat, işleme, depolama, nakliye, muhafaza 
vb.) tüm aşamalarda besin değeri kayıplarına ve gıda 
hijyeni koşullarına dikkat edilmelidir.

SAĞLIKLI İNSAN,
            SAĞLIKLI  AİLE,
                         SAĞLIKLI OKUL,
                                            SAĞLIKLI TOPLUM,
                                                               SAĞLIKLI TÜRKİYE 
                                                                 VE 
                                                               SAĞLIKLI DÜNYA İÇİN
HEP BİRLİKTE GEREKLİ KURALLARA UYMALIYIZ
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Okullarda Gıda Güvenirliliği ve Hijyen uygulamaları; Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim 
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine 
yönelik hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. 

SAĞLIKLI BESLENME 

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini 
yeterli miktarlarda ve uygun zamanda almak için bilinçli 
yapılması gereken bir davranış biçimidir.

Okullarda Dengeli ve Sağlıklı Beslenmeyi teşvik etmek, 
obeziteyi önlemek amaçıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı komisyonu okullarda 
sunulacak gıdaların kriterlerini belirleyerek, “Okul Gıdası” 
logolu ürünlerin satışı uygulamalarını başlatmıştır.

GÜVENİLİR GIDA NEDİR ?
Güvenilir gıda, içinde sağlığımıza zarar verecek, tehlikeye 
sokacak maddeler bulunmayan; fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve her türlü riskten arındırılmış gıdalardır.

Satın aldığımız gıdaların 
hazırlanması ve tüketilmesi 
sırasında hijyen, temizlik ve 
gıda güvenilirliği kurallarına 
dikkat etmezsek gıdalar bizi 
hasta edebilir. Hastalık bize 
mikroplarla bulaşır.

Hijyen ve Gıda Hijyeni Nedir?
Hijyen; bizleri hasta eden mikropların yok edilmesidir.
Gıda hijyeni ise; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine 
kadar geçen süreçte gıda güvenilirliğini sağlamak üzere 
alınan her türlü önlemlerdir.
Hijyenik gıda temiz, bozulmamış ve içinde sağlığa zararlı 
maddeler bulundurmayan gıdalardır.

HİJYENİK KOŞULLAR SAĞLANMAZSA NE OLUR ?
Mikroplar, hızlı bir şekilde çoğalarak gıda maddelerini 
bozarlar.
Gıdalar bozulunca sağlığımız bozulur.
Ve Hastalanırız.
Gözle görülemeyecek kadar küçük, her yerde bulunabi-

len canlılara mikrop denir.
Mikroplar o kadar küçüktür ki tuvaletten sonra ellerimizi 
iyice yıkamazsak tırnaklarımızın içine binlercesi sığabilir.
Mikroplar çok hızlı ürerler.

Mikroplar çok hızlı ürerler

TOKSİN NEDİR?
Bazı mikroplar yaşamlarını devam ettirirken bazı madde-
ler üretirler. Bu maddelere TOKSİN denilir.
Eğer mikropların üremesine izin vermezsek, toksin oluşu-
munu da önleriz

MİKROPLAR GIDALARA NERELERDEN BULAŞIR ?
İnsan
Çevre
Çöpler
Hava
Su
Haşere
Sinekler
Dokunduğumuz Her Yerden
   Mikroplar Bulaşabilir !

GIDA ZEHİRLENMESİ
Gıda Zehirlenmesi: İnsanların 
yedikleri gıdalara bağlı olarak 
normal sağlık durumlarında 
oluşan olumsuz etkilenmelere, 
genel olarak “ gıda zehirlen-
mesi “denir.
Gıda Zehirlenme Belirtileri 

:Gıdaların yenilmesinden belirli bir süre sonra; bulantı, 
kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, ateş, görme ve 
işitme kaybı, halsizlik gibi bir kısım belirtilerin ortaya 
çıkması şeklindedir.

GIDALARDA OLUŞABİLECEK RİSKLER
Biyolojik/Mikrobiyolojik Riskler
Biyolojik/mikrobiyolojik tehlikeler arasında değerlendirilen 
organizmalar;
Parazitler
Bakteriler
Virüsler
Kü�er
Algler
Prionlar

       Bu organizmalar gıdalara üretim zincirinin tüm aşama-
larında bulaşabilirler.
       Mikrobiyal Riskler
Mikroorganizma veya mikroorganizmalar tarafından 
üretilen toksinlerin gıdalarda bulunması, çoğalması 
sonucu meydana gelebilecek risklerdir.

MİKROBİYAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ALINAN TEDBİRLER.
•Gıdalara mikrop bulaşması-
nı engellemek,
Market ve Pazar yerinde 
çabuk bozulan (peynir,sucuk, 
salam, yumurta, süt vb.) 
mutfak ortamında uzun süre 
bekletilmemelidir. Buzdola-
bına hızlıca yerleştirilmelidir.
•Yemekler sıcak ocakta ve 

fırında tutulmalıdır.
Kesinlikle tezgah üzerinde uzun süre tutulmamalıdır

UZUN SÜRE AÇIKTA KALIRSA ÇOK RİSKLİ HALE 
GELECEK GIDALAR
Et ve et ürünleri (et, köfte, sucuk, salam vb.)
 Balık ve balık ürünleri
Tavuk ve tavuk ürünleri
 Süt ve süt ürünleri (süt, peynir, ayran, yoğurt vb.)
 Yumurta ve yumurtalı ürünler

GIDALARIMIZI SAKLAMA 
KURALLARI
Riskli ürünler et, tavuk, yumur-
ta, süt gibi
ürünler soğutuculu dolaplarda 
muhafaza edilmelidir.
Düşük riskli ürünler kuru gıda 
dolaplarında saklanmalıdır.
Depolara ürünler mikropların 
bulaşmayacağı şekilde yerleşti-

rilmelidir
Dolaplar mutlaka kontrol edilmeli, sıcaklık ölçümleri yapıl-
malıdır.
Dolaplar temiz olmalıdır.
Dolapta bulunan ürünlerde etiket bulunmalıdır.
«İlk giren ilk çıkar» ilkesine göre dolaplardaki gıdalar tüketil-
melidir.

Kimyasal Riskler
Kimyasal  tehlikeler üç katego-
riye ayrılabilirler:
1.Gıdaların doğal yapısında 
bulunan kimyasallar, 
Örneğin kırmızı barbunyada 
bulunan hemaglutininler (çiğ 
veya az pişmiş tüketimlerde), 
mantar zehirleri vs.
2. Gıda üretimi sırasında kullanılan bazı kimyasalların, 
izin verilen miktardan fazla kullanılması veya diğer 
materyaller ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimya-
sallar 
Sodyum nitrit, nitrosaminler, renklendiriciler, koruyucu-
lar, pestisidler, fungusidler vs.
3.Gıdalara, işleme sırasında teknik hatalar sonucu bula-
şabilen kimyasallar 
      Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, ambalaj malze-
melerinden 
      bulaşabilecek zehirli maddeler vs.

KİMYASAL RİSK NEDİR ?
Gıdalara temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanı-
lan maddelerin veya ilaçlamada kullanılan kimyasal 
maddelerin bulaşma tehlikesi kimyasal risktir.

KİMYASAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN     
GENEL KURALLAR
•Gıda kabına deterjan konulmamalıdır.
•Açıkta satılan deterjanlar satın alınmamalıdır.
•Deterjanlar gıdadan uzakta muhafaza edilmelidir.

Alerjenler Bazı kaynaklar alerjen maddeleri kimyasal 
tehlikeler sınıfında değerlendirirken bazı kaynaklar 
alerjenleri başlı başına ayrı bir kategori olarak değerlen-
dirmektedir. 

1- Gluten İçeren Tahıllar ve Ürünleri
2-Kabuklular ,Yumuşakçalar ve Ürünleri
3- Yumurta ve Yumurta Ürünleri
4-Balık ve Balık Ürünleri
5- Yerfıstığı ve Yerfıstığı Ürünleri
6-Soya Fasulyesi, Acı Bakla ve Ürünleri
7-Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz dahil)
8-Sert Kabuklu Meyveler (Badem, Fındık, Ceviz  vb.)
9-Kereviz ,Hardal ve Ürünleri
10-Susam Tohumu ve Ürünleri
11-Kükürt Dioksit ve Sülfitler

Fiziksel Riskler
Gıda içerisinde olmaması gereken her türlü yabancı 
madde fiziksel risktir
Fiziksel tehlikeler iki kategoriye ayrılabilir.
1.Gıdaların doğal yapısından gelen fiziksel tehlikeler 
(balık kılçıkları, etlerde bulunan kemikler, meyve çekir-

dekleri, tüy, deri vs.)
2.Ekim,hasat, taşıma ve üretim aşamalarında yapılan 
teknik hatalar sonucu gıdaya bulaşan yabancı maddeler 
(metal, cam, cıvata ve somun, taş, saç, boya, kağıt vs.)

FİZİKSEL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN GENEL KURALLAR:
Yemek hazırlığı yapılırken kemik parçaları, çekirdekler, 
taş, cam, ezik çürük kısımlar gıdalardan uzaklaştırılmalı-
dır.
Hazırlık esnasında takı takılmamalı, ellerde yara varsa 
yara bantları sık sık değiştirilmelidir.
Kırık ekipman kullanılmamalıdır.
Yemeklerin hazırlandığı alanlarda sinek, böcek, haşere 
bulunmamalıdır.

OKUL KANTİNLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Kantinden gıda satın alırken mutlaka etiketindeki son 
tüketim tarihini okuyun.
• Kantinde satılan çabuk bozulan( hamburger, köfte, tost 
vb.)yiyecekler tezgah üzerinde uzun süre bekletilmeme-
lidir. Bu ürünler sıcak tutulmalı ve sıcak tüketilmelidir.
. Ayran, süt, soğuk sandviçler buzdolabında saklanmalı-
dır.
. Çöp kovalarının kapakları kapalı olmalıdır.
.Çalışanların mutlaka temiz iş kıyafeti giymesi ve gerekli 
durumlarda (özellikle açık gıdalarla temas etmesi halin-
de) eldiven, maske, bone takması gereklidir.

OKUL YEMEKHANELERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• Yemekleri tezgahta, masada uzun süre bekletmemeli-
yiz.
 Sıcak yemekler sıcak (63 C derece ve üstünde), soğuk 
yemekler soğuk (8 C derece ve altında)servis edilmelidir.
• Pişmiş yemekler eğer hemen tüketilmeyecekse hemen 
soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmelidir.
• Yemek hazırlığı yapan ve servise sunan kişilerin kıyafet-
leri temiz olmalı ve mutlaka maske, bone, eldiven 
kullanmalıdır.
• Yemek yapan kişiler ellerini sık sık yıkamalı ve dezen-
fekte etmelidir.
• Servis masası, çatal-bıçak, bardak ve tabaklar temiz 
olmalıdır.

Gıda hammaddelerinin üretiminden, tüketimine kadar 
(yetiştirme, hasat, işleme, depolama, nakliye, muhafaza 
vb.) tüm aşamalarda besin değeri kayıplarına ve gıda 
hijyeni koşullarına dikkat edilmelidir.

SAĞLIKLI İNSAN,
            SAĞLIKLI  AİLE,
                         SAĞLIKLI OKUL,
                                            SAĞLIKLI TOPLUM,
                                                               SAĞLIKLI TÜRKİYE 
                                                                 VE 
                                                               SAĞLIKLI DÜNYA İÇİN
HEP BİRLİKTE GEREKLİ KURALLARA UYMALIYIZ
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Okullarda Gıda Güvenirliliği ve Hijyen uygulamaları; Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim 
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine 
yönelik hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. 

SAĞLIKLI BESLENME 

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini 
yeterli miktarlarda ve uygun zamanda almak için bilinçli 
yapılması gereken bir davranış biçimidir.

Okullarda Dengeli ve Sağlıklı Beslenmeyi teşvik etmek, 
obeziteyi önlemek amaçıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı komisyonu okullarda 
sunulacak gıdaların kriterlerini belirleyerek, “Okul Gıdası” 
logolu ürünlerin satışı uygulamalarını başlatmıştır.

GÜVENİLİR GIDA NEDİR ?
Güvenilir gıda, içinde sağlığımıza zarar verecek, tehlikeye 
sokacak maddeler bulunmayan; fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve her türlü riskten arındırılmış gıdalardır.

Satın aldığımız gıdaların 
hazırlanması ve tüketilmesi 
sırasında hijyen, temizlik ve 
gıda güvenilirliği kurallarına 
dikkat etmezsek gıdalar bizi 
hasta edebilir. Hastalık bize 
mikroplarla bulaşır.

Hijyen ve Gıda Hijyeni Nedir?
Hijyen; bizleri hasta eden mikropların yok edilmesidir.
Gıda hijyeni ise; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine 
kadar geçen süreçte gıda güvenilirliğini sağlamak üzere 
alınan her türlü önlemlerdir.
Hijyenik gıda temiz, bozulmamış ve içinde sağlığa zararlı 
maddeler bulundurmayan gıdalardır.

HİJYENİK KOŞULLAR SAĞLANMAZSA NE OLUR ?
Mikroplar, hızlı bir şekilde çoğalarak gıda maddelerini 
bozarlar.
Gıdalar bozulunca sağlığımız bozulur.
Ve Hastalanırız.
Gözle görülemeyecek kadar küçük, her yerde bulunabi-

len canlılara mikrop denir.
Mikroplar o kadar küçüktür ki tuvaletten sonra ellerimizi 
iyice yıkamazsak tırnaklarımızın içine binlercesi sığabilir.
Mikroplar çok hızlı ürerler.

Mikroplar çok hızlı ürerler

TOKSİN NEDİR?
Bazı mikroplar yaşamlarını devam ettirirken bazı madde-
ler üretirler. Bu maddelere TOKSİN denilir.
Eğer mikropların üremesine izin vermezsek, toksin oluşu-
munu da önleriz

MİKROPLAR GIDALARA NERELERDEN BULAŞIR ?
İnsan
Çevre
Çöpler
Hava
Su
Haşere
Sinekler
Dokunduğumuz Her Yerden
   Mikroplar Bulaşabilir !

GIDA ZEHİRLENMESİ
Gıda Zehirlenmesi: İnsanların 
yedikleri gıdalara bağlı olarak 
normal sağlık durumlarında 
oluşan olumsuz etkilenmelere, 
genel olarak “ gıda zehirlen-
mesi “denir.
Gıda Zehirlenme Belirtileri 

:Gıdaların yenilmesinden belirli bir süre sonra; bulantı, 
kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, ateş, görme ve 
işitme kaybı, halsizlik gibi bir kısım belirtilerin ortaya 
çıkması şeklindedir.

GIDALARDA OLUŞABİLECEK RİSKLER
Biyolojik/Mikrobiyolojik Riskler
Biyolojik/mikrobiyolojik tehlikeler arasında değerlendirilen 
organizmalar;
Parazitler
Bakteriler
Virüsler
Kü�er
Algler
Prionlar

       Bu organizmalar gıdalara üretim zincirinin tüm aşama-
larında bulaşabilirler.
       Mikrobiyal Riskler
Mikroorganizma veya mikroorganizmalar tarafından 
üretilen toksinlerin gıdalarda bulunması, çoğalması 
sonucu meydana gelebilecek risklerdir.

MİKROBİYAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ALINAN TEDBİRLER.
•Gıdalara mikrop bulaşması-
nı engellemek,
Market ve Pazar yerinde 
çabuk bozulan (peynir,sucuk, 
salam, yumurta, süt vb.) 
mutfak ortamında uzun süre 
bekletilmemelidir. Buzdola-
bına hızlıca yerleştirilmelidir.
•Yemekler sıcak ocakta ve 

fırında tutulmalıdır.
Kesinlikle tezgah üzerinde uzun süre tutulmamalıdır

UZUN SÜRE AÇIKTA KALIRSA ÇOK RİSKLİ HALE 
GELECEK GIDALAR
Et ve et ürünleri (et, köfte, sucuk, salam vb.)
 Balık ve balık ürünleri
Tavuk ve tavuk ürünleri
 Süt ve süt ürünleri (süt, peynir, ayran, yoğurt vb.)
 Yumurta ve yumurtalı ürünler

GIDALARIMIZI SAKLAMA 
KURALLARI
Riskli ürünler et, tavuk, yumur-
ta, süt gibi
ürünler soğutuculu dolaplarda 
muhafaza edilmelidir.
Düşük riskli ürünler kuru gıda 
dolaplarında saklanmalıdır.
Depolara ürünler mikropların 
bulaşmayacağı şekilde yerleşti-

rilmelidir
Dolaplar mutlaka kontrol edilmeli, sıcaklık ölçümleri yapıl-
malıdır.
Dolaplar temiz olmalıdır.
Dolapta bulunan ürünlerde etiket bulunmalıdır.
«İlk giren ilk çıkar» ilkesine göre dolaplardaki gıdalar tüketil-
melidir.

Kimyasal Riskler
Kimyasal  tehlikeler üç katego-
riye ayrılabilirler:
1.Gıdaların doğal yapısında 
bulunan kimyasallar, 
Örneğin kırmızı barbunyada 
bulunan hemaglutininler (çiğ 
veya az pişmiş tüketimlerde), 
mantar zehirleri vs.
2. Gıda üretimi sırasında kullanılan bazı kimyasalların, 
izin verilen miktardan fazla kullanılması veya diğer 
materyaller ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimya-
sallar 
Sodyum nitrit, nitrosaminler, renklendiriciler, koruyucu-
lar, pestisidler, fungusidler vs.
3.Gıdalara, işleme sırasında teknik hatalar sonucu bula-
şabilen kimyasallar 
      Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, ambalaj malze-
melerinden 
      bulaşabilecek zehirli maddeler vs.

KİMYASAL RİSK NEDİR ?
Gıdalara temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanı-
lan maddelerin veya ilaçlamada kullanılan kimyasal 
maddelerin bulaşma tehlikesi kimyasal risktir.

KİMYASAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN     
GENEL KURALLAR
•Gıda kabına deterjan konulmamalıdır.
•Açıkta satılan deterjanlar satın alınmamalıdır.
•Deterjanlar gıdadan uzakta muhafaza edilmelidir.

Alerjenler Bazı kaynaklar alerjen maddeleri kimyasal 
tehlikeler sınıfında değerlendirirken bazı kaynaklar 
alerjenleri başlı başına ayrı bir kategori olarak değerlen-
dirmektedir. 

1- Gluten İçeren Tahıllar ve Ürünleri
2-Kabuklular ,Yumuşakçalar ve Ürünleri
3- Yumurta ve Yumurta Ürünleri
4-Balık ve Balık Ürünleri
5- Yerfıstığı ve Yerfıstığı Ürünleri
6-Soya Fasulyesi, Acı Bakla ve Ürünleri
7-Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz dahil)
8-Sert Kabuklu Meyveler (Badem, Fındık, Ceviz  vb.)
9-Kereviz ,Hardal ve Ürünleri
10-Susam Tohumu ve Ürünleri
11-Kükürt Dioksit ve Sülfitler

Fiziksel Riskler
Gıda içerisinde olmaması gereken her türlü yabancı 
madde fiziksel risktir
Fiziksel tehlikeler iki kategoriye ayrılabilir.
1.Gıdaların doğal yapısından gelen fiziksel tehlikeler 
(balık kılçıkları, etlerde bulunan kemikler, meyve çekir-

dekleri, tüy, deri vs.)
2.Ekim,hasat, taşıma ve üretim aşamalarında yapılan 
teknik hatalar sonucu gıdaya bulaşan yabancı maddeler 
(metal, cam, cıvata ve somun, taş, saç, boya, kağıt vs.)

FİZİKSEL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN GENEL KURALLAR:
Yemek hazırlığı yapılırken kemik parçaları, çekirdekler, 
taş, cam, ezik çürük kısımlar gıdalardan uzaklaştırılmalı-
dır.
Hazırlık esnasında takı takılmamalı, ellerde yara varsa 
yara bantları sık sık değiştirilmelidir.
Kırık ekipman kullanılmamalıdır.
Yemeklerin hazırlandığı alanlarda sinek, böcek, haşere 
bulunmamalıdır.

OKUL KANTİNLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Kantinden gıda satın alırken mutlaka etiketindeki son 
tüketim tarihini okuyun.
• Kantinde satılan çabuk bozulan( hamburger, köfte, tost 
vb.)yiyecekler tezgah üzerinde uzun süre bekletilmeme-
lidir. Bu ürünler sıcak tutulmalı ve sıcak tüketilmelidir.
. Ayran, süt, soğuk sandviçler buzdolabında saklanmalı-
dır.
. Çöp kovalarının kapakları kapalı olmalıdır.
.Çalışanların mutlaka temiz iş kıyafeti giymesi ve gerekli 
durumlarda (özellikle açık gıdalarla temas etmesi halin-
de) eldiven, maske, bone takması gereklidir.

OKUL YEMEKHANELERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• Yemekleri tezgahta, masada uzun süre bekletmemeli-
yiz.
 Sıcak yemekler sıcak (63 C derece ve üstünde), soğuk 
yemekler soğuk (8 C derece ve altında)servis edilmelidir.
• Pişmiş yemekler eğer hemen tüketilmeyecekse hemen 
soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmelidir.
• Yemek hazırlığı yapan ve servise sunan kişilerin kıyafet-
leri temiz olmalı ve mutlaka maske, bone, eldiven 
kullanmalıdır.
• Yemek yapan kişiler ellerini sık sık yıkamalı ve dezen-
fekte etmelidir.
• Servis masası, çatal-bıçak, bardak ve tabaklar temiz 
olmalıdır.

Gıda hammaddelerinin üretiminden, tüketimine kadar 
(yetiştirme, hasat, işleme, depolama, nakliye, muhafaza 
vb.) tüm aşamalarda besin değeri kayıplarına ve gıda 
hijyeni koşullarına dikkat edilmelidir.

SAĞLIKLI İNSAN,
            SAĞLIKLI  AİLE,
                         SAĞLIKLI OKUL,
                                            SAĞLIKLI TOPLUM,
                                                               SAĞLIKLI TÜRKİYE 
                                                                 VE 
                                                               SAĞLIKLI DÜNYA İÇİN
HEP BİRLİKTE GEREKLİ KURALLARA UYMALIYIZ

Mahmut TOKLU 
Ziraat Mühendisi
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TARIM SİGORTANIZI 
YAPTIRMAYI UNUTMAYINIZ

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNE
 %50 DESTEĞİ

Tarım Sigortaları 2022 yılı uygulamalarının yer aldığı "Tarım 
Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alına-
cak Riskler, Ürünler, Bölgeler ve Prim Desteği Oranlarına 
İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 22/12/2021 tarih ve 31697 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Konu ile ilgili detaylı bilgi http://www.tarsim.gov.tr/ web 
adresinde yer almaktadır. İlimiz tarımsal üretiminde öne 
çıkan bitkisel ürünler için tarım sigortası poliçesi son kabul 
tarihleri aşağıda bildirilmiştir.
TARSİM Sigorta Son Başvuru Tarihleri:
Fındık: 28 Şubat 2022
Buğday: 21 Nisan 2022
Dane ve Silajlık Mısır: 10 Haziran 2022 
Çeltik: 30 Haziran 2022
 
Mevcut kapsama ilave olarak, 2022 yılında ilk defa; 
Bitkisel Ürün Sigortasında; 
Belirlenen ürünlerde %5 den %15'e varan oranlarda "Dolu 
Riski" tarife fiyatlarında indirim yapılmıştır.  
 
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında; 
Geniş ve dar kapsamlı süt sığırı, besi sığırı hayvan hayat 
sigortalarının prim fiyatlarında %16 oranında indirim yapıl-
mıştır. Hırsızlık Teminatı prim fiyatlarında %16 oranında 
indirim yapılmıştır.
 
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında; 
Geniş ve dar kapsamlı küçükbaş hayvan hayat sigortaları-
nın prim fiyatlarında %16 oranında indirim yapılmıştır. 
Hırsızlık Teminatı prim fiyatlarında %16 oranında indirim 
yapılmıştır.
 
Su Ürünleri Hayat Sigortasında; 
Su ürünleri hayat sigortalarının 3 risk kategorisindeki prim 
fiyatlarında %12 oranında indirim yapılmıştır. 
 
Arıcılık Sigortasında; 
Kapsam genişletmesine yönelik; Arıcılık Kayıt Sistemine 
(AKS) kayıtlı ve plakalı olmak kaydıyla her tür modern 
kovan ve kara kovan arıcılık sigortası teminatları kapsamına 
alınmıştır.   
Devlet prim desteği; 4931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
kapsamında belirlenen riskler için tüm branşlarda, sigorta 
primi tutarının %50'si oranında uygulanacaktır. 
 
Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabil-
mesi için Bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve 
bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30/1/2021-31/12/2025 
tarihleri arasını kapsayan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsa-
mında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkın-
da Tebliğ (Tebliğ No:2021/7); 25 Şubat 2021 tarih ve 31406 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Hibe desteğine 2021 yılı için başvurular 01/03/2021 tarihinde 
başlamış olup, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde 
istenen belgeler İl Müdürlüğüne 30/03/2021tarihi mesai 
bitimine kadar elden teslim edilerek yapılacaktır.

Yatırım konuları;
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel ÇKS belgesi, Yetkili 
Ziraat Mühendisince hazırlanmış proje, Toprak Fiziksel 
Analiz Raporu, Sulama Suyu Analiz Raporu ve Su Kaynağı 
“Kullanım İzin/ Tahsis Belgesi” veya “Yer Altı Suyu Kullanma 
Belgesi” ile başvuruda istenen diğer belgeleri sağlamak 
şartıyla gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen yatırım 
konularından yararlanmak üzere başvuru yapabilirler;

(1) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması
(2) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
(3) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulma-
sı
(4) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması
(5)  Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması
(6) Tamburlu sulama sistemi kurulması
(7) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

Kimler başvurabilir;
Gerçek kişiler ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan kolek-
tif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş 
olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabile-
ceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. 
Sulama kooperati�eri, tarımsal kalkınma kooperati�eri, 
tarım kredi kooperati�eri ve sulama birlikleri de ana sözleş-
melerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması 
şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 
on yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru 
yapabilirler.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda desteklemeye uygun 
bulunan proje sahiplerine (gerçek ve tüzel kişilere) 500.000 
TL’ye kadar hibe desteği verilecektir.

Okullarda Gıda Güvenirliliği ve Hijyen uygulamaları; Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim 
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine 
yönelik hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. 

SAĞLIKLI BESLENME 

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini 
yeterli miktarlarda ve uygun zamanda almak için bilinçli 
yapılması gereken bir davranış biçimidir.

Okullarda Dengeli ve Sağlıklı Beslenmeyi teşvik etmek, 
obeziteyi önlemek amaçıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı komisyonu okullarda 
sunulacak gıdaların kriterlerini belirleyerek, “Okul Gıdası” 
logolu ürünlerin satışı uygulamalarını başlatmıştır.

GÜVENİLİR GIDA NEDİR ?
Güvenilir gıda, içinde sağlığımıza zarar verecek, tehlikeye 
sokacak maddeler bulunmayan; fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve her türlü riskten arındırılmış gıdalardır.

Satın aldığımız gıdaların 
hazırlanması ve tüketilmesi 
sırasında hijyen, temizlik ve 
gıda güvenilirliği kurallarına 
dikkat etmezsek gıdalar bizi 
hasta edebilir. Hastalık bize 
mikroplarla bulaşır.

Hijyen ve Gıda Hijyeni Nedir?
Hijyen; bizleri hasta eden mikropların yok edilmesidir.
Gıda hijyeni ise; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine 
kadar geçen süreçte gıda güvenilirliğini sağlamak üzere 
alınan her türlü önlemlerdir.
Hijyenik gıda temiz, bozulmamış ve içinde sağlığa zararlı 
maddeler bulundurmayan gıdalardır.

HİJYENİK KOŞULLAR SAĞLANMAZSA NE OLUR ?
Mikroplar, hızlı bir şekilde çoğalarak gıda maddelerini 
bozarlar.
Gıdalar bozulunca sağlığımız bozulur.
Ve Hastalanırız.
Gözle görülemeyecek kadar küçük, her yerde bulunabi-

len canlılara mikrop denir.
Mikroplar o kadar küçüktür ki tuvaletten sonra ellerimizi 
iyice yıkamazsak tırnaklarımızın içine binlercesi sığabilir.
Mikroplar çok hızlı ürerler.

Mikroplar çok hızlı ürerler

TOKSİN NEDİR?
Bazı mikroplar yaşamlarını devam ettirirken bazı madde-
ler üretirler. Bu maddelere TOKSİN denilir.
Eğer mikropların üremesine izin vermezsek, toksin oluşu-
munu da önleriz

MİKROPLAR GIDALARA NERELERDEN BULAŞIR ?
İnsan
Çevre
Çöpler
Hava
Su
Haşere
Sinekler
Dokunduğumuz Her Yerden
   Mikroplar Bulaşabilir !

GIDA ZEHİRLENMESİ
Gıda Zehirlenmesi: İnsanların 
yedikleri gıdalara bağlı olarak 
normal sağlık durumlarında 
oluşan olumsuz etkilenmelere, 
genel olarak “ gıda zehirlen-
mesi “denir.
Gıda Zehirlenme Belirtileri 

:Gıdaların yenilmesinden belirli bir süre sonra; bulantı, 
kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, ateş, görme ve 
işitme kaybı, halsizlik gibi bir kısım belirtilerin ortaya 
çıkması şeklindedir.

GIDALARDA OLUŞABİLECEK RİSKLER
Biyolojik/Mikrobiyolojik Riskler
Biyolojik/mikrobiyolojik tehlikeler arasında değerlendirilen 
organizmalar;
Parazitler
Bakteriler
Virüsler
Kü�er
Algler
Prionlar

       Bu organizmalar gıdalara üretim zincirinin tüm aşama-
larında bulaşabilirler.
       Mikrobiyal Riskler
Mikroorganizma veya mikroorganizmalar tarafından 
üretilen toksinlerin gıdalarda bulunması, çoğalması 
sonucu meydana gelebilecek risklerdir.

MİKROBİYAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ALINAN TEDBİRLER.
•Gıdalara mikrop bulaşması-
nı engellemek,
Market ve Pazar yerinde 
çabuk bozulan (peynir,sucuk, 
salam, yumurta, süt vb.) 
mutfak ortamında uzun süre 
bekletilmemelidir. Buzdola-
bına hızlıca yerleştirilmelidir.
•Yemekler sıcak ocakta ve 

fırında tutulmalıdır.
Kesinlikle tezgah üzerinde uzun süre tutulmamalıdır

UZUN SÜRE AÇIKTA KALIRSA ÇOK RİSKLİ HALE 
GELECEK GIDALAR
Et ve et ürünleri (et, köfte, sucuk, salam vb.)
 Balık ve balık ürünleri
Tavuk ve tavuk ürünleri
 Süt ve süt ürünleri (süt, peynir, ayran, yoğurt vb.)
 Yumurta ve yumurtalı ürünler

GIDALARIMIZI SAKLAMA 
KURALLARI
Riskli ürünler et, tavuk, yumur-
ta, süt gibi
ürünler soğutuculu dolaplarda 
muhafaza edilmelidir.
Düşük riskli ürünler kuru gıda 
dolaplarında saklanmalıdır.
Depolara ürünler mikropların 
bulaşmayacağı şekilde yerleşti-

rilmelidir
Dolaplar mutlaka kontrol edilmeli, sıcaklık ölçümleri yapıl-
malıdır.
Dolaplar temiz olmalıdır.
Dolapta bulunan ürünlerde etiket bulunmalıdır.
«İlk giren ilk çıkar» ilkesine göre dolaplardaki gıdalar tüketil-
melidir.

Kimyasal Riskler
Kimyasal  tehlikeler üç katego-
riye ayrılabilirler:
1.Gıdaların doğal yapısında 
bulunan kimyasallar, 
Örneğin kırmızı barbunyada 
bulunan hemaglutininler (çiğ 
veya az pişmiş tüketimlerde), 
mantar zehirleri vs.
2. Gıda üretimi sırasında kullanılan bazı kimyasalların, 
izin verilen miktardan fazla kullanılması veya diğer 
materyaller ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimya-
sallar 
Sodyum nitrit, nitrosaminler, renklendiriciler, koruyucu-
lar, pestisidler, fungusidler vs.
3.Gıdalara, işleme sırasında teknik hatalar sonucu bula-
şabilen kimyasallar 
      Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, ambalaj malze-
melerinden 
      bulaşabilecek zehirli maddeler vs.

KİMYASAL RİSK NEDİR ?
Gıdalara temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanı-
lan maddelerin veya ilaçlamada kullanılan kimyasal 
maddelerin bulaşma tehlikesi kimyasal risktir.

KİMYASAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN     
GENEL KURALLAR
•Gıda kabına deterjan konulmamalıdır.
•Açıkta satılan deterjanlar satın alınmamalıdır.
•Deterjanlar gıdadan uzakta muhafaza edilmelidir.

Alerjenler Bazı kaynaklar alerjen maddeleri kimyasal 
tehlikeler sınıfında değerlendirirken bazı kaynaklar 
alerjenleri başlı başına ayrı bir kategori olarak değerlen-
dirmektedir. 

1- Gluten İçeren Tahıllar ve Ürünleri
2-Kabuklular ,Yumuşakçalar ve Ürünleri
3- Yumurta ve Yumurta Ürünleri
4-Balık ve Balık Ürünleri
5- Yerfıstığı ve Yerfıstığı Ürünleri
6-Soya Fasulyesi, Acı Bakla ve Ürünleri
7-Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz dahil)
8-Sert Kabuklu Meyveler (Badem, Fındık, Ceviz  vb.)
9-Kereviz ,Hardal ve Ürünleri
10-Susam Tohumu ve Ürünleri
11-Kükürt Dioksit ve Sülfitler

Fiziksel Riskler
Gıda içerisinde olmaması gereken her türlü yabancı 
madde fiziksel risktir
Fiziksel tehlikeler iki kategoriye ayrılabilir.
1.Gıdaların doğal yapısından gelen fiziksel tehlikeler 
(balık kılçıkları, etlerde bulunan kemikler, meyve çekir-

dekleri, tüy, deri vs.)
2.Ekim,hasat, taşıma ve üretim aşamalarında yapılan 
teknik hatalar sonucu gıdaya bulaşan yabancı maddeler 
(metal, cam, cıvata ve somun, taş, saç, boya, kağıt vs.)

FİZİKSEL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN GENEL KURALLAR:
Yemek hazırlığı yapılırken kemik parçaları, çekirdekler, 
taş, cam, ezik çürük kısımlar gıdalardan uzaklaştırılmalı-
dır.
Hazırlık esnasında takı takılmamalı, ellerde yara varsa 
yara bantları sık sık değiştirilmelidir.
Kırık ekipman kullanılmamalıdır.
Yemeklerin hazırlandığı alanlarda sinek, böcek, haşere 
bulunmamalıdır.

OKUL KANTİNLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Kantinden gıda satın alırken mutlaka etiketindeki son 
tüketim tarihini okuyun.
• Kantinde satılan çabuk bozulan( hamburger, köfte, tost 
vb.)yiyecekler tezgah üzerinde uzun süre bekletilmeme-
lidir. Bu ürünler sıcak tutulmalı ve sıcak tüketilmelidir.
. Ayran, süt, soğuk sandviçler buzdolabında saklanmalı-
dır.
. Çöp kovalarının kapakları kapalı olmalıdır.
.Çalışanların mutlaka temiz iş kıyafeti giymesi ve gerekli 
durumlarda (özellikle açık gıdalarla temas etmesi halin-
de) eldiven, maske, bone takması gereklidir.

OKUL YEMEKHANELERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• Yemekleri tezgahta, masada uzun süre bekletmemeli-
yiz.
 Sıcak yemekler sıcak (63 C derece ve üstünde), soğuk 
yemekler soğuk (8 C derece ve altında)servis edilmelidir.
• Pişmiş yemekler eğer hemen tüketilmeyecekse hemen 
soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmelidir.
• Yemek hazırlığı yapan ve servise sunan kişilerin kıyafet-
leri temiz olmalı ve mutlaka maske, bone, eldiven 
kullanmalıdır.
• Yemek yapan kişiler ellerini sık sık yıkamalı ve dezen-
fekte etmelidir.
• Servis masası, çatal-bıçak, bardak ve tabaklar temiz 
olmalıdır.

Gıda hammaddelerinin üretiminden, tüketimine kadar 
(yetiştirme, hasat, işleme, depolama, nakliye, muhafaza 
vb.) tüm aşamalarda besin değeri kayıplarına ve gıda 
hijyeni koşullarına dikkat edilmelidir.

SAĞLIKLI İNSAN,
            SAĞLIKLI  AİLE,
                         SAĞLIKLI OKUL,
                                            SAĞLIKLI TOPLUM,
                                                               SAĞLIKLI TÜRKİYE 
                                                                 VE 
                                                               SAĞLIKLI DÜNYA İÇİN
HEP BİRLİKTE GEREKLİ KURALLARA UYMALIYIZ
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KIRSAL KALKINMA 
YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNDE 

HİBE MİKTARI ARTIRILDI 

UZMAN ELLERE 100.000 TL HİBE

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı 
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 2021-2022 Başvuru 
Dönemi Başvuruları 11/02/2022 tarihi saat 23:59'da sona 
erecektir. 
Yatırım Konuları: 1) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutul-
ması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına 
yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi 
Aromatik Ürünler, Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu), 2) 
Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri (Proje kapsamında yer 
alan tesislerde kullanılmak üzere) 3) Su Ürünleri Yetiştiricili-
ğine Yönelik Yatırımlar (Deniz ve İç Su Yetiştiriciliği) 4) 
Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi 
Ve Depolanması Yatırımları, 5) Tarımsal Üretime Yönelik 
Sabit Yatırımlar (Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Yetiştiricili-
ği Sabit Yatırımları, Sera Yatırımları, Kültür Mantarı Üretimi 
Sabit Yatırımları, Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımla-
rı ile Kanatlı Kesimhane Yatırımları, hibe desteği kapsamın-
dadır. Belirtilen yatırım konularına 250 Bin TL'den 5 Milyon 
TL'ye kadar %50 hibe desteği verilecektir. 
* Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik 
Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 Başvuru 
Dönemi Başvuruları 28/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona 
erecektir. 
Yatırım konuları: 1) Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Gelişti-
rilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Bitkisel ve Hayvansal 
Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması, Çelik 
Silo, Soğuk Deposu, Ahır, Ağıl, Sebze Yetiştirilen Örtü Altı 
Tesisleri, Kültür Mantarı, Yenilenebilir Enerji Tesisleri, vb.), 2) 
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlemesine Yöne-
lik Yatırımlar, 3) Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı 
Tarım Uygulamaları), 4) El Sanatları (Zanaatkârlık) ve Katma 
Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar (Çinicilik, Çömlek, Doku-
macılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu, vb.), 5) İpek Böceği 
Yetiştiriciliği Yatırımları, 6) Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırım-
ları, 7) Tarımsal Amaçlı Kooperatif ve Birlikler İçin Makine 
Parkları (Elektrikli Traktör hariç kendinden yürür makineler 
kapsam dışıdır), 8) Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği 
Yatırımları, hibe desteği kapsamındadır. Belirtilen yatırım 
konularına 600 Bin TL'ye kadar %50 hibe desteği verilecek-
tir. 
En az 1 yıldır ÇKS ye kayıtlı olan ve kendi adına 3-50 da 
arazisi olan Motorlu Tırpan, Motorlu Çapa, Ekim Makineleri 
v.b. 75 makine ekipmana 300.000 TL ye kadar %50 hibe 
desteği verilmektedir.
Tarımsal konularda yeni tesis, tamamlanma, kapasite artırı-
mı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon desteğin-
den yararlanmak isteyen yatırımcıların "www.tarimorman.-
gov.tr" adresinde yayımlanmış olan Tebliğ, Uygulama 
rehberi ve eklerine uygun olarak hazırlayacakları projelerin 
veri girişlerini yukarıda belirtilen tarihlerin sonuna kadar 
www.tarimorman.gov.tr adresinde sağ kısımda bulunan 
hızlı erişim sekmesindeki KKYDP Başvuru kısmından giriş 
yaparak başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

UZMAN ELLERE 100.000 TL HİBE
2 Haziran 2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazetede “Kırsal 
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman 
Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4046) ile 
24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmi Gazetede “Kırsal 
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman 
Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ 
(2021/61)” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada 
Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar” doğrultusunda 
2022-2024 yıllarında Düzce’de kırsal alanda yaşayan/yaşa-
mayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin 
tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi 
veren bölümlerinden mezun olanların mahallinde uygula-
yacağı bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, 
yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürün-
lerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik 
projelere hibe desteği verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Proje başvuruları başlamış olup 28 Şubat 2022 tarihine kadar 
https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden 
e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

2021/61 No.lu Tebliğ
Uygulama Rehberi 
İş Planı 
Değerlendirme Kriterleri
Matbu Tutanaklar 
Proje Konuları (Sistem)
Proje Konuları Bölümler
Proje Konuları Bölüm Puanlandırması

Okullarda Gıda Güvenirliliği ve Hijyen uygulamaları; Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim 
kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, 
kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine 
yönelik hijyen uygulamalarını kapsamaktadır. 

SAĞLIKLI BESLENME 

Sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükselt-
mek amacıyla vücudun gereksinimi olan besin öğelerini 
yeterli miktarlarda ve uygun zamanda almak için bilinçli 
yapılması gereken bir davranış biçimidir.

Okullarda Dengeli ve Sağlıklı Beslenmeyi teşvik etmek, 
obeziteyi önlemek amaçıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı komisyonu okullarda 
sunulacak gıdaların kriterlerini belirleyerek, “Okul Gıdası” 
logolu ürünlerin satışı uygulamalarını başlatmıştır.

GÜVENİLİR GIDA NEDİR ?
Güvenilir gıda, içinde sağlığımıza zarar verecek, tehlikeye 
sokacak maddeler bulunmayan; fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve her türlü riskten arındırılmış gıdalardır.

Satın aldığımız gıdaların 
hazırlanması ve tüketilmesi 
sırasında hijyen, temizlik ve 
gıda güvenilirliği kurallarına 
dikkat etmezsek gıdalar bizi 
hasta edebilir. Hastalık bize 
mikroplarla bulaşır.

Hijyen ve Gıda Hijyeni Nedir?
Hijyen; bizleri hasta eden mikropların yok edilmesidir.
Gıda hijyeni ise; gıda maddelerinin üretiminden tüketimine 
kadar geçen süreçte gıda güvenilirliğini sağlamak üzere 
alınan her türlü önlemlerdir.
Hijyenik gıda temiz, bozulmamış ve içinde sağlığa zararlı 
maddeler bulundurmayan gıdalardır.

HİJYENİK KOŞULLAR SAĞLANMAZSA NE OLUR ?
Mikroplar, hızlı bir şekilde çoğalarak gıda maddelerini 
bozarlar.
Gıdalar bozulunca sağlığımız bozulur.
Ve Hastalanırız.
Gözle görülemeyecek kadar küçük, her yerde bulunabi-

len canlılara mikrop denir.
Mikroplar o kadar küçüktür ki tuvaletten sonra ellerimizi 
iyice yıkamazsak tırnaklarımızın içine binlercesi sığabilir.
Mikroplar çok hızlı ürerler.

Mikroplar çok hızlı ürerler

TOKSİN NEDİR?
Bazı mikroplar yaşamlarını devam ettirirken bazı madde-
ler üretirler. Bu maddelere TOKSİN denilir.
Eğer mikropların üremesine izin vermezsek, toksin oluşu-
munu da önleriz

MİKROPLAR GIDALARA NERELERDEN BULAŞIR ?
İnsan
Çevre
Çöpler
Hava
Su
Haşere
Sinekler
Dokunduğumuz Her Yerden
   Mikroplar Bulaşabilir !

GIDA ZEHİRLENMESİ
Gıda Zehirlenmesi: İnsanların 
yedikleri gıdalara bağlı olarak 
normal sağlık durumlarında 
oluşan olumsuz etkilenmelere, 
genel olarak “ gıda zehirlen-
mesi “denir.
Gıda Zehirlenme Belirtileri 

:Gıdaların yenilmesinden belirli bir süre sonra; bulantı, 
kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, ateş, görme ve 
işitme kaybı, halsizlik gibi bir kısım belirtilerin ortaya 
çıkması şeklindedir.

GIDALARDA OLUŞABİLECEK RİSKLER
Biyolojik/Mikrobiyolojik Riskler
Biyolojik/mikrobiyolojik tehlikeler arasında değerlendirilen 
organizmalar;
Parazitler
Bakteriler
Virüsler
Kü�er
Algler
Prionlar

       Bu organizmalar gıdalara üretim zincirinin tüm aşama-
larında bulaşabilirler.
       Mikrobiyal Riskler
Mikroorganizma veya mikroorganizmalar tarafından 
üretilen toksinlerin gıdalarda bulunması, çoğalması 
sonucu meydana gelebilecek risklerdir.

MİKROBİYAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ALINAN TEDBİRLER.
•Gıdalara mikrop bulaşması-
nı engellemek,
Market ve Pazar yerinde 
çabuk bozulan (peynir,sucuk, 
salam, yumurta, süt vb.) 
mutfak ortamında uzun süre 
bekletilmemelidir. Buzdola-
bına hızlıca yerleştirilmelidir.
•Yemekler sıcak ocakta ve 

fırında tutulmalıdır.
Kesinlikle tezgah üzerinde uzun süre tutulmamalıdır

UZUN SÜRE AÇIKTA KALIRSA ÇOK RİSKLİ HALE 
GELECEK GIDALAR
Et ve et ürünleri (et, köfte, sucuk, salam vb.)
 Balık ve balık ürünleri
Tavuk ve tavuk ürünleri
 Süt ve süt ürünleri (süt, peynir, ayran, yoğurt vb.)
 Yumurta ve yumurtalı ürünler

GIDALARIMIZI SAKLAMA 
KURALLARI
Riskli ürünler et, tavuk, yumur-
ta, süt gibi
ürünler soğutuculu dolaplarda 
muhafaza edilmelidir.
Düşük riskli ürünler kuru gıda 
dolaplarında saklanmalıdır.
Depolara ürünler mikropların 
bulaşmayacağı şekilde yerleşti-

rilmelidir
Dolaplar mutlaka kontrol edilmeli, sıcaklık ölçümleri yapıl-
malıdır.
Dolaplar temiz olmalıdır.
Dolapta bulunan ürünlerde etiket bulunmalıdır.
«İlk giren ilk çıkar» ilkesine göre dolaplardaki gıdalar tüketil-
melidir.

Kimyasal Riskler
Kimyasal  tehlikeler üç katego-
riye ayrılabilirler:
1.Gıdaların doğal yapısında 
bulunan kimyasallar, 
Örneğin kırmızı barbunyada 
bulunan hemaglutininler (çiğ 
veya az pişmiş tüketimlerde), 
mantar zehirleri vs.
2. Gıda üretimi sırasında kullanılan bazı kimyasalların, 
izin verilen miktardan fazla kullanılması veya diğer 
materyaller ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimya-
sallar 
Sodyum nitrit, nitrosaminler, renklendiriciler, koruyucu-
lar, pestisidler, fungusidler vs.
3.Gıdalara, işleme sırasında teknik hatalar sonucu bula-
şabilen kimyasallar 
      Temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri, ambalaj malze-
melerinden 
      bulaşabilecek zehirli maddeler vs.

KİMYASAL RİSK NEDİR ?
Gıdalara temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde kullanı-
lan maddelerin veya ilaçlamada kullanılan kimyasal 
maddelerin bulaşma tehlikesi kimyasal risktir.

KİMYASAL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN     
GENEL KURALLAR
•Gıda kabına deterjan konulmamalıdır.
•Açıkta satılan deterjanlar satın alınmamalıdır.
•Deterjanlar gıdadan uzakta muhafaza edilmelidir.

Alerjenler Bazı kaynaklar alerjen maddeleri kimyasal 
tehlikeler sınıfında değerlendirirken bazı kaynaklar 
alerjenleri başlı başına ayrı bir kategori olarak değerlen-
dirmektedir. 

1- Gluten İçeren Tahıllar ve Ürünleri
2-Kabuklular ,Yumuşakçalar ve Ürünleri
3- Yumurta ve Yumurta Ürünleri
4-Balık ve Balık Ürünleri
5- Yerfıstığı ve Yerfıstığı Ürünleri
6-Soya Fasulyesi, Acı Bakla ve Ürünleri
7-Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz dahil)
8-Sert Kabuklu Meyveler (Badem, Fındık, Ceviz  vb.)
9-Kereviz ,Hardal ve Ürünleri
10-Susam Tohumu ve Ürünleri
11-Kükürt Dioksit ve Sülfitler

Fiziksel Riskler
Gıda içerisinde olmaması gereken her türlü yabancı 
madde fiziksel risktir
Fiziksel tehlikeler iki kategoriye ayrılabilir.
1.Gıdaların doğal yapısından gelen fiziksel tehlikeler 
(balık kılçıkları, etlerde bulunan kemikler, meyve çekir-

dekleri, tüy, deri vs.)
2.Ekim,hasat, taşıma ve üretim aşamalarında yapılan 
teknik hatalar sonucu gıdaya bulaşan yabancı maddeler 
(metal, cam, cıvata ve somun, taş, saç, boya, kağıt vs.)

FİZİKSEL RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN GENEL KURALLAR:
Yemek hazırlığı yapılırken kemik parçaları, çekirdekler, 
taş, cam, ezik çürük kısımlar gıdalardan uzaklaştırılmalı-
dır.
Hazırlık esnasında takı takılmamalı, ellerde yara varsa 
yara bantları sık sık değiştirilmelidir.
Kırık ekipman kullanılmamalıdır.
Yemeklerin hazırlandığı alanlarda sinek, böcek, haşere 
bulunmamalıdır.

OKUL KANTİNLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ

Kantinden gıda satın alırken mutlaka etiketindeki son 
tüketim tarihini okuyun.
• Kantinde satılan çabuk bozulan( hamburger, köfte, tost 
vb.)yiyecekler tezgah üzerinde uzun süre bekletilmeme-
lidir. Bu ürünler sıcak tutulmalı ve sıcak tüketilmelidir.
. Ayran, süt, soğuk sandviçler buzdolabında saklanmalı-
dır.
. Çöp kovalarının kapakları kapalı olmalıdır.
.Çalışanların mutlaka temiz iş kıyafeti giymesi ve gerekli 
durumlarda (özellikle açık gıdalarla temas etmesi halin-
de) eldiven, maske, bone takması gereklidir.

OKUL YEMEKHANELERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
• Yemekleri tezgahta, masada uzun süre bekletmemeli-
yiz.
 Sıcak yemekler sıcak (63 C derece ve üstünde), soğuk 
yemekler soğuk (8 C derece ve altında)servis edilmelidir.
• Pişmiş yemekler eğer hemen tüketilmeyecekse hemen 
soğutulmalı ve buzdolabında muhafaza edilmelidir.
• Yemek hazırlığı yapan ve servise sunan kişilerin kıyafet-
leri temiz olmalı ve mutlaka maske, bone, eldiven 
kullanmalıdır.
• Yemek yapan kişiler ellerini sık sık yıkamalı ve dezen-
fekte etmelidir.
• Servis masası, çatal-bıçak, bardak ve tabaklar temiz 
olmalıdır.

Gıda hammaddelerinin üretiminden, tüketimine kadar 
(yetiştirme, hasat, işleme, depolama, nakliye, muhafaza 
vb.) tüm aşamalarda besin değeri kayıplarına ve gıda 
hijyeni koşullarına dikkat edilmelidir.

SAĞLIKLI İNSAN,
            SAĞLIKLI  AİLE,
                         SAĞLIKLI OKUL,
                                            SAĞLIKLI TOPLUM,
                                                               SAĞLIKLI TÜRKİYE 
                                                                 VE 
                                                               SAĞLIKLI DÜNYA İÇİN
HEP BİRLİKTE GEREKLİ KURALLARA UYMALIYIZ
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KEDİ VE KÖPEKLER YIL SONUNA KADAR KAYIT ALTINA ALINIYOR

Müdürlüğümüz ile Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı arasında 
kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi ve başta kuduz hastalı-
ğı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele etmek için 
bu hayvanların kimliklendirilerek, elektronik ortamda kayıt altına 
alınması amacıyla imzalanan protokol kapsamında Müdürlüğümüz, 
Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve yönetimi,  ilimizde görevli resmi ve 
özel görevli Veteriner Hekimlerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması 
noktasında yapılan uygulamaların değerlendirilmesi, karşılaşılan sorun-
lar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
İl Müdürümüz Necdet ÇİÇEK yaptığı konuşmada “İmzaladığımız proto-
kol çerçevesinde kedi ve köpeklerin 31.12.2022 tarihine kadar sahipleri 
tarafından bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması için 
başvurması zorunludur. Kedi ve köpeklerin mikroçip takılarak kimliklen-
dirilmesi ile Bakanlığımızca geliştirilen  PETVET adlı veri sisteminde kayıt 
edilmektedir. Bu sistem sayesinde kayıt altına alınan söz konusu tüm 
hayvanların ırk-tür, doğum, kısırlaştırma ve  sahip bilgilerine erişilebile-
cek olup, sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine 
kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak.” Dedi.
Uygulama ile;
- Yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 
ay içinde İl veya İlçe Müdürlüğüne veya yetkilendirilmiş serbest veteri-
ner hekimlere başvuracak.

- Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanlarına yapılan aşılar 
ve sahip değişikliği gibi bilgiler en geç 15 gün içinde kaydedilecek.
- Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel 
kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık 
karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il 
veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak.
- Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenle-
necek ve veri tabanına kaydedilecek.
- Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün 
içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. 
Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse 
başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapacak.
- Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak, el terminali 
aracılığı ile okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve 
köpeğin kime ait olduğu el terminali ile okunarak sahibi tespit edilebile-
cek.
- Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları 
kayıt altına alınacak.
- Mikroçip uygulaması Bakanlığımız bünyesinde çalışan veteriner 
hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikeri/teknisyen-
leri marifetiyle yapılabileceği gibi, imzalanan protokol kapsamında 
serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilecek.
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KOYUN-KEÇİ ÇİÇEK HASTALIĞI 

Küçükbaş hayvanların der�s�nde kızarıklık, kabarıklık, �ç� 
su dolu kesec�kler ve kabuklanma �le kend�n� gösteren, 
bazen �ç organlara da yerleşeb�len bulaşıcı v�ral b�r 
hastalıktır. Özell�kle kuzulama mevs�m�nde körpe kuzu-
lar arasında büyük telefata yol açar. Ülkem�zde en çok 
rastlanan v�ral hastalıkların başında gel�r. Yerl� koyun 
ırklarının dayanıklılığı yüksekt�r. Kuzuların ve kültür ırkı 
kuzuların d�rençler� n�speten düşüktür. Hastalığın etken� 
b�r v�rüstür. V�rüs der�dek� ç�çek lezyonlarından dökülen 
kabuklarla çevreye yayılır. Dış ortamlarda ve hayvansal 
ürünlerde canlı kalarak enfeks�yon yeteneğ�n� korur. 
Çok hızlı bulaşan b�r hastalıktır, doğrudan ve dolaylı 
temas suret�yle bulaşarak çok kısa sürede bütün sürüyü 
enfekte eder.

Hastalıklı sürüler�n karanlık ve ser�n ağıllarında 2 yıl, 
meralarda �se 2 ay süre �le canlı kalır. D�rek güneş 
ışığında kısa sürede etk�s�z hale gel�r. Kuzularda hasta-
lık ağır seyreder. Bel�rg�n b�r düşkünlük, b�tk�nl�k yüksek 
ateş, göz ve burun akıntısı görülür. Kuzularda kılsız 
bölgelerde t�p�k ç�çek bel�rt�ler� oluşmadan s�nd�r�m, 
solunum ve ürogen�tal s�stemlerde ç�çek lezyonları 
oluşab�l�r. Kuzulardak� ölüm oranı %50’ye kadar çıkab�-
l�r. Erg�n koyunlarda hastalık daha haf�f seyreder. Hay-
vanların koltuk altı, kuyruk altı bölgeler�nde ç�çek 
lezyonları görülür. Der�de önce kızartı meydana gel�r. Bu 

kızartıların ortası çukurlaşır �çler� dolarak küçük kesec�k-
ler oluşur. Daha sonra bu oluşumlar hastalık �ç�n karak-
ter�st�k olan ç�çek lezyonlarına dönüşür. Der�n�n yünsüz 
bölgeler�nde burun del�ğ� çevres�nde, dudaklarda, 
göğüs altı, kuyruk altı ve memelerde kabartı şekl�nde 
lezyonlar görülür. Ağızda oluşan lezyonlar hayvanın 
yemes�ne �çmes�ne engel olduğu g�b� salya m�ktarının 

artmasına da sebep olur. Kabartıların çıkmasıyla bera-
ber yükselm�ş olan ateş düşmeye başlar. Ağır seyreden 
vakalarda �lk lezyonların görülmes�nden b�r hafta sonra 
ölümler görülür. Hastalık çıkan bölgelerde bütün koyun-
lar aşılanmalıdır. Aşılamadan �t�baren yaklaşık 20 gün 
sonra bağışıklık meydana gel�r ve 6 ay süre �le hastalığa 
karşı koruma sağlar.

Üm�t KARADAYI
Veter�ner Hek�m
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31.12.2022 tarihine kadar sahipli Kedi ve Köpeklerin mikroçip 
takılarak kimliklendirilmesi kanuni zorunluluk olup, İl/İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüklerimize ve Veteriner Kliniklerine müracaat              
edebilirsiniz. 01.01.2023 tarihinden sonra mikroçipler idari para 
cezalı olarak uygulanmaktadır.

NELER HEDEFLENİYOR
- Hayvan Hastalıklarının takibi
- Hayvanların sokağa terk edil-
mesinin önlenmesi
- Kayıp ve çalıntı hayvanların 
tespiti

KEDİ VE KÖPEKLER 
KAYIT ALTINA ALINIYOR

T.C. 
DÜZCE VALİLİĞİ

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ


