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      Açıldı
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        Bu derg�de yayınlanan yazılar kaynak göster�lmek suret�yle yayınlanab�l�r. Ücrets�z abone yöntem� �le dağıtılmaktadır.  Para �le Satılmaz. Haber 
Bülten�ne gönder�len yazılarda yayın kurulu gereğ�nde düzeltmeler yapab�l�r.



 Sevg�l� Tarım Dostlarımız;
 Öncel�kle s�zlerle Tarım Bülten�m�z�n �lk sayısında b�r araya gelmen�n verm�ş olduğu mutluluğu �fade etmek �st�yo-
rum.           
 İl�m�z; �ç�nde yer aldığı coğraf� konumu, İkl�m şartlarının değ�ş�k ürünler yet�şt�rmeye uygun olması, sulanab�l�r araz� 
potans�yeller�yle tarımsal altyapısının güçlü olması, tarımsal sanay� �ç�n uygun koşulların olması, pazara yakınlığı �le tarım-
sal üret�m açısından oldukça öneml� b�r yere sah�p bulunmaktadır. Potans�yel�n�n farkında olan İl�m�zde tarımsal faal�yetler 
yönünden gel�şmeler; üret�c�ler�m�z�n yen�l�klere açık olması ve b�l�nçl� üret�c� olmaları �le yükselen b�r değer olarak göze 
çarpmaktadır.             
 İl�m�zde ağırlıklı olarak üret�m� yapılan ürünler, yıllara göre çok az değ�şmekle b�rl�kte ülke üret�m�nde öneml� b�r 
paya sah�pt�r. 2014 TUİK rakamlarına göre  İl�m�z balkabağında ülke üret�m�nde 3.sırada, fındık üret�m�nde 4.sırada, 
böğürtlen üret�m�nde 9.sırada, kara lahana üret�m�nde 9.sırada, kültür mantarı üret�m�nde 9. sırada, çelt�k üret�m�nde 15. 
sırada ve dane mısır üret�m�nde 24. sırada bulunmaktadır.                 
 Hayvansal üret�m yönünden de yüksek ver�m ortalamaları, em�n adımlarla �lerleyen yet�şt�r�c�l�k faal�yetler� ve 
teknoloj� kullanımının g�derek artması �l�n önem�n� artırmaktadır. İl�m�z Kümes hayvanı varlığı ülke sıralamasında 8.sırada, 
manda varlığı ülke sıralamasında �se 11.sırada bulunmaktadır.
 Eğ�t�m-yayım-örgütlenme ve destekleme faal�yetler� dışında üret�me ve ürünler�n �şlen�p pazarlanmasına dönük 
faal�yetler�m�z�n sağlıklı ve etk�n b�r b�ç�mde yer�ne get�r�lmes�nde b�zler� destekleyen başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanımız Sayın Mehmet Mehd� EKER olmak üzere, Val�m�z Sayın Al� FİDAN’ a,  Ç�ftç�ler�m�ze ve ç�ftc� tems�lc�ler�ne,  İl 
ve İlçe Müdürlüğümüz çalışanlarına ve destek veren tüm kes�mlere teşekkür eder başarılar d�ler�m.
 Her üç ayda b�r yayınlanacak olan derg�m�z�n İl�m�ze ve ç�ftç�ler�m�ze faydalı olmasını temenn� eder�m.  
            
              Saygılarımla. 

Harun KABAOĞLU
        İl Müdürü
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         Düzce’de Kadın Ç�ftç�lere Yönel�k Eğ�t�mler Yapılıyor

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı ve Türk�ye Z�raat Odaları B�rl�ğ� 
arasında 14 Mayıs 2012 tar�h�nde �mzalanan “Kadın Ç�ftç� Eğ�t�m�” protokolü çerçeves�ndek� eğ�t�mlere Düzce 
İl�nde başlandı

 Bu protokol �le; Kırsal alanda yaşayan ve ç�ftç�l�k �le uğraşan kadınların tarımsal konularda eğ�tmek, 
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�, kadına yönel�k ş�ddet, k�ş� hak ve özgürlükler� vb. konularda b�lg� sah�b� olmasını sağla-
mak, sosyal güvenl�k konusunda farkındalık yaratmak ve kurumlar arası �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek amaçlanmaktadır.
 
 Uygulama 2013 yılında p�lot olarak seç�len D�yarbakır, Gaz�antep, İzm�r, Kayser� ve Sakarya İller�nde 
yapılmış olup 771 kadın ç�ftç�ye ulaşılmıştır.

 Kırsalda kalkınmanın temel eş�ğ�n� oluşturan kadının her konuda olduğu g�b� eğ�t�m alanında da c�dd� 
yardıma �ht�yacı olduğu gözlemlenmekted�r. Kırsalda kadın ç�ftç� eğ�t�m� erkek ç�ftç�lere göre daha zordur. Çünkü 
ev� dışında toplanıp akt�v�te yaptıkları mekânlar olmadığından dolayı kadın ç�ftç� eğ�t�mler�n�n projelend�r�lerek 
bel�rl� mekânlarda, uygun zamanlama �le yapılması gerekmekted�r. 

 Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu protokol kapsamındak� eğ�t�mlere başlandı-
ğını ve 23-27 Mart 2015 tar�hler� arasında beş gün sürecek eğ�t�mler�n İl�m�z Merkez İlçe Beyköy Beldes� ve 
Nasırlı Köyü, Gölyaka İlçes� Saçmalıpınar Köyü, Gümüşova İlçes� Elmacık Köyü ve Kaynaşlı İlçes� Sarıçökek 
Köyler�nde �kamet eden kadın ç�ftç�lere yönel�k olarak yapılacağını, eğ�t�mde Kadına Yönel�k Ş�ddet, Toplumsal 
C�ns�yet Eş�tl�ğ� ve Türk�ye’de Kadın -Erkek Eş�tl�ğ� Alanında Mevcut Durum, Çocukta İlet�ş�m ve Olumlu Davra-
nış Gel�şt�rme, K�ş� Hak ve Özgürlükler�, Sosyal Güvenl�k ve çeş�tl� tarımsal konularının anlatılacağını ve eğ�t�m-
lerde 100’ ü aşkın kadın ç�ftç�n�n katılacağını söyled�.

 Eğ�t�m sonunda katılım sağlayan kadın ç�ftç�lere Katılım Belgeler� ve çeş�tl� hed�yeler ver�lecek olup yerl� 
ve yabancı kaynaklardan yararlanarak projel� çalışmalar yapması teşv�k ed�lecekt�r.
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       Tarım S�gortalarının tanıtımı ve duyurulması ama-
cıyla İl�m�zde Val�l�k Toplantı Salonunda "Devlet Destekl� 
Tarım S�gortalarının İşley�ş� ve 2015 Yılı Uygulamaları" 
hakkında b�lg�lend�rme toplantısı düzenlend�.

    S�gorta S�stem� �le �lg�l� genel değerlend�rmeler�n 
yapıldığı, yen�l�kler ve uygulamalar hakkında b�lg�ler�n 
ver�ld�ğ� ve katılımcılarla görüş alışver�ş�nde bulunuldu-
ğu toplantıya; Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Harun Kabaoğlu, Tarım S�gortaları Havuzu 
(TARSİM) Bursa Bölge Müdürü Hüsey�n Al� Taşdem�r, 
TARSİM Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüsey�n 
Yılmaz, Z�raat Odaları, Tarımsal B�rl�kler, Muhtarlar, 
TARSİM Eksperler�, S�gorta Acenteler�, S�v�l Toplum 
Kuruluşları, tekn�k personeller ve çok sayıda üret�c� 
katıldı.

    Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu; İl�m�zde 
2014 yılında don, dolu ve sel g�b� afetler�n yaşandığını 
ve meydana gelen bu afetlerden çok sayıda ç�ftç�n�n 
zarar gördüğünü d�kkat çekerek, ç�ftç�ler�m�z tarafından 
tarım s�gortalarının önem�n�n daha �y� anlaşılab�lmes� 
�ç�n tüm İlçelerde ve Merkezde eğ�t�m toplantıları yaptık-
larını, geçen yıl meydana gelen afetlerden dolayı s�gor-
ta yaptıran üret�c�ler�m�z�n zararları TARSİM tarafından 
karşılandığını ve İl�m�z ç�ftç�ler�ne 6 m�lyon 500 b�n TL’ 
n�n üzer�nde hasar ödemes�n�n yapıldığını söyleyerek 
üret�c�ler�m�z�n olası b�r afet karşısında mağdur olma-
maları �ç�n fındıkta 5 Mart, buğdayda 11 Mayıs, yonca 
ve f�ğde 16 Mayıs, çelt�kte 31 Temmuz, Mısırda �se 15 
Haz�ran 2015 tar�h�ne kadar s�gorta yaptırmaları gerekt�-
ğ�n� söyled�.

TARSİM Bursa Bölge Müdürü Hüsey�n Al� Taşdem�r, 
Devlet Destekl� Tarım S�gortaları 2015 yılı uygulamaları 
hakkında, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüsey�n 
YILMAZ �se b�tk�sel ürün ve hayvan hayat s�gortaları 
konusunda katılımcılara b�r sunum eşl�ğ�nde b�lg�lend�r-
mede bulundular.

Toplantı, üret�c�ler�n soruları cevaplandırıldıktan sonra 
sona erd�.

Düzce’de Ç�ftç�lere Tarım S�gortalarının Önem� Anlatıldı

DÜZCE TARIM BÜLTENİ düzce.tarim.gov.tr



7

Düzce’ de Havza Desteklemeleri Kapsamında En Uygun Ürünler 
Belirleniyor

Bakanlığımızca uygulanmakta olan, Türk�ye Tarım Havzaları Üret�m ve Destekleme Model� kapsamında, Düzce’ye yönel�k 
bölge ekoloj�s�ne uygun, ekonom�k açıdan bölgeye katkı sağlayacak ürün desen� bel�rlenmes� amacıyla 10 - 12 Şubat 2015 
tar�hler� arasında 3 gün süreyle alt havza çalışma toplantısı Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde gerçekleşt�-
r�ld�.

Toplantıya Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vek�l� Necdet Ç�çek, Düzce Ün�vers�tes� Z�raat ve Doğa Fakültes� 
Dekanı Prof.Dr. Ahmet Uludağ, Bakanlık Tems�lc�ler�, Akadem�syenler, G�resun Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü �le 
Sakarya Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğünden konu uzmanları, Düzce İl�ndek� tarım paydaşları, Şube Müdürler�, İlçe 
Müdürler� �le konu uzmanı Z�raat Mühend�sler� katıldı.

Toplantıda Düzce �l�ne yönel�k gel�şt�r�lmes� uygun görülen tarımsal ürünler,  ürün uzmanları, akadem�syenler ve tekn�k 
personellerce değerlend�r�lm�ş olup buna �l�şk�n olarak ürünler�n Coğraf� B�lg� S�stemler� (CBS) formatında har�talarının 
çıkartılması �şlemler� yapıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında Düzce’dek� ekonom�k olarak yet�şmes�ne en uygun ürünler tesp�t ed�l�p raporlandıktan 
sonra Bakanlığımız havza bazlı desteklemeler�nde tesp�t ed�len ürünlere yönel�k destekleme model� gel�şt�r�lecekt�r.

DÜZCE TARIM BÜLTENİ düzce.tarim.gov.tr
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Düzce’de Tarım ve İnsan Konulu Fotoğraf Serg�s� Açıldı

 Tarımla �lg�l� duyarlılığı gel�şt�rmek ve tarımın önem� konusunda sosyal ve b�reysel �lg�y� artırarak tarımla sanatı 
fotoğraf kareler�nde buluşturmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenled�ğ� 6.Tarım ve İnsan konulu 
fotoğraf serg�s�n�n açılışı, İl Müdürlüğümüzün organ�zasyonunda 17 Mart 2015 tar�h�nde Düzce Krempark Alışver�ş Merke-
z�’nde gerçekleşt�r�ld�.
 
 Açılışını Val� Yardımcısı Sayın Sal�h Karabulut’un yaptığı fotoğraf serg�s�ne, Val� Yardımcıları Hasan Bağcı ve 
Hasan Ruh� Yaylacı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, Kaynaşlı Kaymakamı Şenol Koca, Jandarma 
Yarbay Ersen Çet�n, Gençl�k ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derec�, Sosyal Güvenl�k Kurumu İl Müdürü Erk�n Avcı, Den�zbank 
Müdürü Yavuz Ergün, Kurum Müdürler�, Basın Mensupları ve davetl�ler katıldı. 
 
 Val� Yardımcısı Sal�h Karabulut konuşmasında ‘’tarımın önem�n� vurgulayarak, tarımın olmazsa olmaz b�r sektör 
olduğunu, yemeden �çmeden hayatın devam ett�r�lmes�n�n mümkün olmadığını bel�rterek, bu güzel ve anlamlı serg�y� orga-
n�ze edenlere, emeğ� geçenlere başta Sayın İl Müdürümüz olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ed�yorum.” ded�.
 
 Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu �se “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca gele-
neksel hale get�r�len bu organ�zasyonla ”Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmekted�r. Yarışma sonunda 
ödül alan ve serg�lenmeye değer bulunan eserler Türk�ye’n�n her �l�nde serg�lenmekted�r. B�zde bugün açılışını yapacağı-
mız ve üç gün boyunca açık kalacak serg�m�zde 60 adet fotoğraf serg�lenecek olup, tüm halkımızı serg�ye davet ed�yorum.” 
ded�.

DÜZCE TARIM BÜLTENİ düzce.tarim.gov.tr
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Düzce’de İlkbahar Dönem� Şap Aşılama Kampanyası 

 Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, “ İl�m�zde Hayvan Hastalıkları �le Mücadele 
Programı kapsamında 2015 yılı İlkbahar dönem� şap aşılama kampanyasının başladığını ve 30 N�san da sona 
erecek olan aşılama çalışmalarında, 2 aydan büyük 57 b�n baş büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşıla-
nacağını” söyled�.

 Şap hastalığı, ç�ft tırnaklı hayvanlarda görüleb�len salgın, bulaşıcı ve v�ral b�r hayvan hastalığıdır. Şap 
hastalığı ölümlere sebeb�yet vermes�n�n yanı sıra, bu hastalık neden�yle oluşan et, süt g�b� ver�m kayıpları ç�ftç�-
ler�m�z� ve ülke ekonom�m�z� olumsuz yönde etk�lemekted�r. 
 Çok hızlı bulaşma ve yayılma gösteren şap hastalığının ve neden olduğu ekonom�k kayıpların önlenmes� 
�ç�n büyükbaş hayvanların İlkbahar ve Sonbahar dönemler�nde olmak üzere yılda �k� kez şap hastalığına karşı 
aşılanması gerekmekted�r. 

 Hayvancılıktan beklen�len ver�m�n alınab�lmes� �ç�n bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek 
büyük önem arz etmekted�r. Yet�şt�r�c�ler tarafından hayvanlarına şap aşılaması yapılması mecbur�d�r. Yet�şt�r�c�-
ler�m�z�n şap aşılama kampanyası �le �lg�l� Müdürlüğümüzce yapılacak duyuruları d�kkate almaları ve hayvanları-
nı şap hastalığından korumak �ç�n en etk�n ve ucuz yöntem olan aşılama hususunda duyarlı olması gerekmekte-
d�r. Büyükbaş hayvanlardan aşı yapılmayanlara nak�l �zn� ver�lmeyecek olup, hayvanlarını aşılatmadan �mt�na 
eden yet�şt�r�c�lere �lg�l� kanun maddes�nce 7 b�n 321 TL �dar� para cezası ver�lecekt�r.

DÜZCE TARIM BÜLTENİ düzce.tarim.gov.tr



    B�l�nd�ğ� Üzere tarım araz�ler�n�n yıllardır m�ras 
yoluyla parçalanması ve �nt�kal �şlemler�n�n sürünce-
mede kalması neden�yle heba olan tarım topraklarını 
korumak üzere bakanlığımız tarafından 5403 Sayılı 
Toprak Koruma Ve Araz� Kullanımı Kanunun �lg�l� 
maddeler�nde değ�ş�kl�ğe g�d�ld�.
     Bu amaçla 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Araz� 
Kullanım Kanunu 15 Mayıs 2014 tar�h ve 29001 
Sayılı Resm� Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe g�rd�. 
B�r öncek� sayımızda bu değ�ş�kl�kler (6537 Sayılı 
Toprak Koruma ve Araz� Kullanım Kanunundak�) öne-
m�ne b�naen ana hatlarıyla yer almıştı. Burada kanu-
nun uygulanmasına �l�şk�n yönetmel�ğ�n de yayınlan-
masıyla okurlarımızın d�kkatler�ne sunulması gere-
ken bazı öneml� hususların altının ç�z�lmes� yoluna 
g�d�lecekt�r.
      Öncel�kle m�rasçılar, m�rasa korta tarım araz�ler�-
n�n mülk�yet� dev�r �şlemler�n�, m�rasın açılmasından 
�t�baren b�r yıl �ç�nde gerçekleşt�rme yoluna g�tmel�d�r-
ler. Mur�sler�n anlaşmaları hal�nde; noter sened� �le 
a�le malları ortaklığı veya kazanç paylı a�le malları 
ortaklığı kurab�l�rler. Bu durumda Noter sened� da�r 
örneğ� tapu müdürlüğüne �braz ed�lerek, söz konusu 
ortaklık tapu kütüğünün beyanlar hanes�ne �şlen�r. Ya 
da M�rasçıların tamamının m�ras payı oranında 
h�ssedarı oldukları l�m�ted ş�rket kurab�l�rler. M�rasçı-
lar, m�rasa konu tarım araz�ler�n�n tamamını üçüncü 
k�ş�lere satışını da gerçekleşt�reb�l�rler.
    M�rasçılar tarafından tarımsal araz�lere �l�şk�n 
mülk�yet dev�rler�n�n b�r yıl �ç�nde tamamlanmaması 
ve yetk�l� sulh hukuk mahkemes� nezd�nde dava 
açılmaması durumunda, Bakanlık tarafından m�ras-
çılara kanun hükümler�n�n uygulanması �ç�n üç aylık 
süre ver�lecekt�r. 

        SULH HUKUK MAKEMESİNDE DAVA AÇIL-
MASI DURUMUNDA

        M�rasçı veya Bakanlık tarafından dava açılması 
durumunda, sulh hukuk hâk�m�n�n vereb�leceğ� karar-
lar şu şek�lde olab�lecekt�r.
     Tarımsal araz� veya yeter gel�rl� tarımsal araz� 
mülk�yet�n�n; k�ş�sel yetenek ve durumları göz 
önünde tutulmak suret�yle yönetmel�ğ�n 10'uncu 
maddes� �le tesp�t ed�len eh�l m�rasçıya, tarımsal gel�r 
değer� üzer�nden devr�ne,
        B�rden çok eh�l m�rasçının bulunması hâl�nde, 
•Öncel�kle asgar� geç�m�n� bu yeter gel�rl� tarımsal 
araz�lerden sağlayan m�rasçıya,
•Bunun bulunmaması hâl�nde bu m�rasçılar arasın-
dan en yüksek bedel� tekl�f eden m�rasçıya devr�ne,
•Eh�l m�rasçı olmaması hâl�nde, m�rasçılar arasından 
en yüksek bedel� tekl�f eden m�rasçıya devr�ne karar 
vereb�l�r.

     Tarımsal gel�r değer�, davanın açılış tar�h� d�kkate 
alınarak hesaplanır. Hesaplamalarda TUİK ver�ler� �le 
Bakanlığımız kayıt s�stemler�ndek� ver�ler d�kkate 
alınacaktır.
       B�rden fazla eh�l m�rasçı olması ve bu m�rasçıların 
m�ras dışı tarımsal araz�lere sah�p olması durumun-
da, bu m�rasçıların mevcut araz�ler�n� yeter gel�rl� 
büyüklüğe ulaştırmak veya bu araz�ler�n ekonom�k 
olarak �şlet�lmes�ne katkı sağlamak amacıyla hâk�m, 
tarım araz�ler�n�n yeter gel�r büyüklüğünü aramaksı-
zın bu m�rasçılara devr�ne karar vereb�l�r. Hâk�m, 
m�rasçıların mevcut araz�ler� �le devr� yapılacak 
m�rasa konu araz�ler arasında ekonom�k bütünlük ve 
yeter gel�r araz� büyüklüğü kr�terler�n� d�kkate alarak 
karar vereb�l�r. M�rasa konu yeter gel�rl� tarımsal 
araz�n�n kend�s�ne devr�n� talep eden m�rasçı bulun-
madığı takd�rde, hâk�m satışına karar ver�r. Bu suret-
le yapılacak satış sonucu elde ed�len gel�r, m�rasçıla-
ra payları oranında paylaştırılır. Yeter gel�rl� tarımsal 
araz�ler b�rden çok yeter gel�r� sağlayan tarımsal 
araz� büyüklüğüne bö lüneb�l�yorsa, sulh hukuk 
hâk�m� bunlardan her b�r�n�n mülk�yet�n�n, yukarıda 
bel�rt�len hükümler çerçeves�nden m�rasçılara ayrı 
ayrı devr�ne de karar vereb�l�r.
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Tarım Araz�ler�n�n Devr� İle İlg�l� Yen� Yönetmel�k Yürürlükte

      EHİL MİRASÇIYA AİT KRİTERLER

      Eh�l m�rasçının bel�rlenmes�nde aşağıdak� kıstas-
lar d�kkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda 
ell� puan ve yukarısına sah�p olan m�rasçı veya 
m�rasçılar eh�l m�rasçı olarak kabul ed�lecekt�r.
•M�rasçılardan; geç�m�n� m�rasa konu tarım araz�le-
r�nden sağlayanlara y�rm� puan,
•Tarım dışı gel�r� bulunmayanlara on puan,
•Eş� f��len tarımsal faal�yette bulunanlara on puan, 
•Tarımsal araz�ler� �şleyeb�lecek mesjek� b�lg� ve 
becer�ye sah�p olanlara on puan,
•M�rasa konu araz�ler�n bulunduğu �lçe sınırları �ç�nde 
altı yıla kadar �kamet edenlere beş puan,
•Altı yıl ve daha uzun süre �kamet edenlere on puan, 
•Herhang� b�r sosyal güvences� olmayanlara on 
puan, •Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) kapsamında 
Tdrım s�gortası olanlara beş puan,
•Bakanlığın mevcut kayıt s�stemler�ne kayıtlılık süre-
ler� altı yıla kadar olanlara beş puan,
•Altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan, •Tarım-
sal örgütlere kayıtlılık süreler� altı yıla kadar olanlara 
�k� puan,
•Altı yıl ve daha uzun süre olanlara beş puan,
•Tarım alet ve donanımlarına sah�p olanlara beş 
puan,
•Kadın olanlara beş puan,
Ver�lerek eh�l m�rasçı tesp�t yoluna g�d�lecekt�r.

   MİRASA KONU TARIMSAL ARAZİLERDE 
DEĞER ARTIŞI

       Yeter gel�rl� tarımsal araz� mülk�yet�n�n m�rasçılar-
dan b�r�ne devred�lmes�nden �t�baren y�rm� yıl �ç�nde 
bu araz�lerden tamamının veya b�r kısmının tarım 
dışı kullanım neden�yle değer�nde artış meydana 
gelmes� durumunda; dev�r tar�h�ndek� araz�n�n para-
sal değer� tarım dışı kullanım �zn� ver�len tar�he göre 
yen�den hesaplanacaktır. Bulunan değer �le araz�n�n 
tarım dışı kullanım neden� �le oluşan yen� değer� 
arasındak� fark, d�ğer m�rasçılara payları oranında 
araz�n�n mülk�yet�n� devralan m�rasçı tarafından 
ödenmes� sağlanacaktır. Tarım araz�ler�n�n kanun 
hükümler�ne göre mahkeme kararı �le m�rasçılardan 
b�r�ne tarımsal gel�r değer� üzer�nden devr� hal�nde, 
dev�r �şlem�nden �t�baren y�rm� yıllık süre �ç�nde tarım 
dışı amaçla kullanım �zn� sonucu oluşacak değer 
artışından d�ğer m�rasçıların hak sah�b� olacağı konu-
sunda tapu kütüğünün beyanlar hanes�ne şerh konu-
lacaktır.

DİĞER MİRASÇILARIN PAYLARININ ÖDENMESİ

      Sulh hukuk hâk�m�, mülk�yet�n devr�n� uygun 
bulduğu m�rasçıya, d�ğer m�rasçıların m�ras payları-
nın bedel�n� mahkeme veznes�ne depo etmek üzere 
altı aya kadar süre vereb�lecekt�r. M�rasçı tarafından 
talep ed�lmes� hâl�nde altı aya kadar ek süre de 
ver�leb�l�r. Bel�rlenen süreler �ç�nde bedel�n depo 
ed�lmemes� ve dev�r hususunda �stekl� başka m�rasçı 
bulunmaması durumunda sulh hukuk hâk�m�, tarım-
sal araz�n�n veya yeter gel�rl� tarımsal araz�n�n açık 
artırmayla satılmasına karar vereb�lecekt�r..
     Kend�s�ne yeter gel�rl� tarımsal araz� mülk�yet� 
devred�len m�rasçılardan, d�ğer m�rasçıların payları-
nın karşılığını öz kaynakları �le ödeyemeyecek 
durumda olanların bu ödemeler� gerçekleşt�rmek �ç�n 
bankalardan kullanacakları kred�lere Bakanlığın �lg�l� 
yıl bütçes�ne bu amaçla konulacak ödenekten karşı-
lanmak üzere fa�z desteğ� ver�leb�lecekt�r. Ver�lecek 
kred� m�ktarı d�ğer m�rasçıların payları karşılığı tuta-
rın toplamından fazla olamayacaktır. Bu fıkra uyarın-
ca ver�lecek kred�lere ve yapılacak fa�z desteğ�ne 
�l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek tekl�f� üzer�-
ne Bakanlar Kurulu tarafından bel�rlenecekt�r.

DÜZCE TARIM BÜLTENİ düzce.tarim.gov.tr
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    B�l�nd�ğ� Üzere tarım araz�ler�n�n yıllardır m�ras 
yoluyla parçalanması ve �nt�kal �şlemler�n�n sürünce-
mede kalması neden�yle heba olan tarım topraklarını 
korumak üzere bakanlığımız tarafından 5403 Sayılı 
Toprak Koruma Ve Araz� Kullanımı Kanunun �lg�l� 
maddeler�nde değ�ş�kl�ğe g�d�ld�.
     Bu amaçla 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Araz� 
Kullanım Kanunu 15 Mayıs 2014 tar�h ve 29001 
Sayılı Resm� Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe g�rd�. 
B�r öncek� sayımızda bu değ�ş�kl�kler (6537 Sayılı 
Toprak Koruma ve Araz� Kullanım Kanunundak�) öne-
m�ne b�naen ana hatlarıyla yer almıştı. Burada kanu-
nun uygulanmasına �l�şk�n yönetmel�ğ�n de yayınlan-
masıyla okurlarımızın d�kkatler�ne sunulması gere-
ken bazı öneml� hususların altının ç�z�lmes� yoluna 
g�d�lecekt�r.
      Öncel�kle m�rasçılar, m�rasa korta tarım araz�ler�-
n�n mülk�yet� dev�r �şlemler�n�, m�rasın açılmasından 
�t�baren b�r yıl �ç�nde gerçekleşt�rme yoluna g�tmel�d�r-
ler. Mur�sler�n anlaşmaları hal�nde; noter sened� �le 
a�le malları ortaklığı veya kazanç paylı a�le malları 
ortaklığı kurab�l�rler. Bu durumda Noter sened� da�r 
örneğ� tapu müdürlüğüne �braz ed�lerek, söz konusu 
ortaklık tapu kütüğünün beyanlar hanes�ne �şlen�r. Ya 
da M�rasçıların tamamının m�ras payı oranında 
h�ssedarı oldukları l�m�ted ş�rket kurab�l�rler. M�rasçı-
lar, m�rasa konu tarım araz�ler�n�n tamamını üçüncü 
k�ş�lere satışını da gerçekleşt�reb�l�rler.
    M�rasçılar tarafından tarımsal araz�lere �l�şk�n 
mülk�yet dev�rler�n�n b�r yıl �ç�nde tamamlanmaması 
ve yetk�l� sulh hukuk mahkemes� nezd�nde dava 
açılmaması durumunda, Bakanlık tarafından m�ras-
çılara kanun hükümler�n�n uygulanması �ç�n üç aylık 
süre ver�lecekt�r. 

        SULH HUKUK MAKEMESİNDE DAVA AÇIL-
MASI DURUMUNDA

        M�rasçı veya Bakanlık tarafından dava açılması 
durumunda, sulh hukuk hâk�m�n�n vereb�leceğ� karar-
lar şu şek�lde olab�lecekt�r.
     Tarımsal araz� veya yeter gel�rl� tarımsal araz� 
mülk�yet�n�n; k�ş�sel yetenek ve durumları göz 
önünde tutulmak suret�yle yönetmel�ğ�n 10'uncu 
maddes� �le tesp�t ed�len eh�l m�rasçıya, tarımsal gel�r 
değer� üzer�nden devr�ne,
        B�rden çok eh�l m�rasçının bulunması hâl�nde, 
•Öncel�kle asgar� geç�m�n� bu yeter gel�rl� tarımsal 
araz�lerden sağlayan m�rasçıya,
•Bunun bulunmaması hâl�nde bu m�rasçılar arasın-
dan en yüksek bedel� tekl�f eden m�rasçıya devr�ne,
•Eh�l m�rasçı olmaması hâl�nde, m�rasçılar arasından 
en yüksek bedel� tekl�f eden m�rasçıya devr�ne karar 
vereb�l�r.

     Tarımsal gel�r değer�, davanın açılış tar�h� d�kkate 
alınarak hesaplanır. Hesaplamalarda TUİK ver�ler� �le 
Bakanlığımız kayıt s�stemler�ndek� ver�ler d�kkate 
alınacaktır.
       B�rden fazla eh�l m�rasçı olması ve bu m�rasçıların 
m�ras dışı tarımsal araz�lere sah�p olması durumun-
da, bu m�rasçıların mevcut araz�ler�n� yeter gel�rl� 
büyüklüğe ulaştırmak veya bu araz�ler�n ekonom�k 
olarak �şlet�lmes�ne katkı sağlamak amacıyla hâk�m, 
tarım araz�ler�n�n yeter gel�r büyüklüğünü aramaksı-
zın bu m�rasçılara devr�ne karar vereb�l�r. Hâk�m, 
m�rasçıların mevcut araz�ler� �le devr� yapılacak 
m�rasa konu araz�ler arasında ekonom�k bütünlük ve 
yeter gel�r araz� büyüklüğü kr�terler�n� d�kkate alarak 
karar vereb�l�r. M�rasa konu yeter gel�rl� tarımsal 
araz�n�n kend�s�ne devr�n� talep eden m�rasçı bulun-
madığı takd�rde, hâk�m satışına karar ver�r. Bu suret-
le yapılacak satış sonucu elde ed�len gel�r, m�rasçıla-
ra payları oranında paylaştırılır. Yeter gel�rl� tarımsal 
araz�ler b�rden çok yeter gel�r� sağlayan tarımsal 
araz� büyüklüğüne bö lüneb�l�yorsa, sulh hukuk 
hâk�m� bunlardan her b�r�n�n mülk�yet�n�n, yukarıda 
bel�rt�len hükümler çerçeves�nden m�rasçılara ayrı 
ayrı devr�ne de karar vereb�l�r.

Tarım Araz�ler�n�n Devr� İle İlg�l� Yen� Yönetmel�k Yürürlükte

      EHİL MİRASÇIYA AİT KRİTERLER

      Eh�l m�rasçının bel�rlenmes�nde aşağıdak� kıstas-
lar d�kkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda 
ell� puan ve yukarısına sah�p olan m�rasçı veya 
m�rasçılar eh�l m�rasçı olarak kabul ed�lecekt�r.
•M�rasçılardan; geç�m�n� m�rasa konu tarım araz�le-
r�nden sağlayanlara y�rm� puan,
•Tarım dışı gel�r� bulunmayanlara on puan,
•Eş� f��len tarımsal faal�yette bulunanlara on puan, 
•Tarımsal araz�ler� �şleyeb�lecek mesjek� b�lg� ve 
becer�ye sah�p olanlara on puan,
•M�rasa konu araz�ler�n bulunduğu �lçe sınırları �ç�nde 
altı yıla kadar �kamet edenlere beş puan,
•Altı yıl ve daha uzun süre �kamet edenlere on puan, 
•Herhang� b�r sosyal güvences� olmayanlara on 
puan, •Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) kapsamında 
Tdrım s�gortası olanlara beş puan,
•Bakanlığın mevcut kayıt s�stemler�ne kayıtlılık süre-
ler� altı yıla kadar olanlara beş puan,
•Altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan, •Tarım-
sal örgütlere kayıtlılık süreler� altı yıla kadar olanlara 
�k� puan,
•Altı yıl ve daha uzun süre olanlara beş puan,
•Tarım alet ve donanımlarına sah�p olanlara beş 
puan,
•Kadın olanlara beş puan,
Ver�lerek eh�l m�rasçı tesp�t yoluna g�d�lecekt�r.

   MİRASA KONU TARIMSAL ARAZİLERDE 
DEĞER ARTIŞI

       Yeter gel�rl� tarımsal araz� mülk�yet�n�n m�rasçılar-
dan b�r�ne devred�lmes�nden �t�baren y�rm� yıl �ç�nde 
bu araz�lerden tamamının veya b�r kısmının tarım 
dışı kullanım neden�yle değer�nde artış meydana 
gelmes� durumunda; dev�r tar�h�ndek� araz�n�n para-
sal değer� tarım dışı kullanım �zn� ver�len tar�he göre 
yen�den hesaplanacaktır. Bulunan değer �le araz�n�n 
tarım dışı kullanım neden� �le oluşan yen� değer� 
arasındak� fark, d�ğer m�rasçılara payları oranında 
araz�n�n mülk�yet�n� devralan m�rasçı tarafından 
ödenmes� sağlanacaktır. Tarım araz�ler�n�n kanun 
hükümler�ne göre mahkeme kararı �le m�rasçılardan 
b�r�ne tarımsal gel�r değer� üzer�nden devr� hal�nde, 
dev�r �şlem�nden �t�baren y�rm� yıllık süre �ç�nde tarım 
dışı amaçla kullanım �zn� sonucu oluşacak değer 
artışından d�ğer m�rasçıların hak sah�b� olacağı konu-
sunda tapu kütüğünün beyanlar hanes�ne şerh konu-
lacaktır.

DİĞER MİRASÇILARIN PAYLARININ ÖDENMESİ

      Sulh hukuk hâk�m�, mülk�yet�n devr�n� uygun 
bulduğu m�rasçıya, d�ğer m�rasçıların m�ras payları-
nın bedel�n� mahkeme veznes�ne depo etmek üzere 
altı aya kadar süre vereb�lecekt�r. M�rasçı tarafından 
talep ed�lmes� hâl�nde altı aya kadar ek süre de 
ver�leb�l�r. Bel�rlenen süreler �ç�nde bedel�n depo 
ed�lmemes� ve dev�r hususunda �stekl� başka m�rasçı 
bulunmaması durumunda sulh hukuk hâk�m�, tarım-
sal araz�n�n veya yeter gel�rl� tarımsal araz�n�n açık 
artırmayla satılmasına karar vereb�lecekt�r..
     Kend�s�ne yeter gel�rl� tarımsal araz� mülk�yet� 
devred�len m�rasçılardan, d�ğer m�rasçıların payları-
nın karşılığını öz kaynakları �le ödeyemeyecek 
durumda olanların bu ödemeler� gerçekleşt�rmek �ç�n 
bankalardan kullanacakları kred�lere Bakanlığın �lg�l� 
yıl bütçes�ne bu amaçla konulacak ödenekten karşı-
lanmak üzere fa�z desteğ� ver�leb�lecekt�r. Ver�lecek 
kred� m�ktarı d�ğer m�rasçıların payları karşılığı tuta-
rın toplamından fazla olamayacaktır. Bu fıkra uyarın-
ca ver�lecek kred�lere ve yapılacak fa�z desteğ�ne 
�l�şk�n usul ve esaslar Haz�ne Müsteşarlığının bağlı 
olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek tekl�f� üzer�-
ne Bakanlar Kurulu tarafından bel�rlenecekt�r.
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Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Harun Kabaoğlu 13 Şubat 2015 tar�h�nde resm� 
gazete yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Et ve Et 
Ürünler� Tebl�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Tebl�ğ�n 13 Mart 2015 tar�hl� �t�bar�yle yürürlüğe 
g�rd�ğ�n�, konu �le �lg�l� perakende ve gıda �şletme-
ler�n tebl�ğ değ�ş�kl�ğ�nde bel�rt�len hususlara 
uymalarını �sted�. 

Tebl�ğ kapsamında;

- Et ürünler�n�n üret�m�nde, perakende satışında 
ve y�yeceklerde katılacak kanatlı ve kırmızı ç�ğ 
etler�n; onaylı kes�mhanelerde kes�len hayvanlar-
dan elde ed�leb�leceğ�,

- Perakende �şletmelerde ısıl �şlem görmüş sucuk, 
fermente sucuk, pastırma, sos�s, salam g�b� et 
ürünler�n�n üret�lemeyeceğ�, 

Et Ürünler� Tebl�ğ Değ�ş�kl�ğ� Yürürlüğe G�rd�

- Et ürünler� üret�m�nde; kullanılacak kırmızı et �le kanatlı etler� ve yağlarının b�rb�r�ne karıştırılamayacağı ve 
dışarıdan et prote�n� �lave ed�lemeyeceğ�,
- Et ürünler� üret�m�, perakende satışı, yemek s�tes�, lokanta, restoran,  mutfak vb. �ş yerler�nde günlük hazırla-
nıp tüket�me sunulan; yemek, mantı, �çl� köfte, ç�ğ köfte, kadınbudu köfte, lahmacun, p�de, kebap, p�zza ve 
mezeler�n üret�m�nde kullanılan; ç�ğ et, kıyma, h�nd� kıyma vb. etler�n bu Tebl�ğe hükümler�ne uygun olacağı; 
“mekan�k olarak sıyrılmış et” kullanılamayacağı, bulundurulamayacağı, satışının yapılamayacağı ve yemeklere 
katılamayacağı,

- Yemek s�tes�, lokanta, restoran, mutfak vb. hazır yemek üreten �şletmelerde; son tüket�c�ye ç�ğ et ve hazırlan-
mış kırmızı ve kanatlı et karışımı satışının yapılamayacağı, 

- Ç�ğ et ve sakatatların b�rb�r�yle temas etmeyecek şek�lde soğukta muhafaza ed�lerek satılacağı, h�nd� har�ç 
kanatlı et�nden kıyma çek�lemeyeceğ�,

- Perakende �şletmelerde;  ç�ğ kanatlı etler� açılmadan or�j�nal ambalajlı olarak satışa sunulab�leceğ�,  kıyma, 
kırmızı veya kanatlı et karışımlarının önceden hazırlanamayacağı,  bulundurulamayacağı,   sadece bu ürünler� 
satın alan müşter�ler�n taleb�ne göre gözet�m�nde hazırlanıp ver�leb�leceğ�n�,
- Perakende �şletmelerde satışa sunulan ç�ğ kırmızı etler�n; asgar� tekn�k ve h�jyen�k şartlara uygun olarak 
hazırlanıp, et�ketlerde;  gıdanın adı, son tüket�m tar�h�, Menşe ülke vb. zorunlu b�lg�ler �le satışa sunulacağı,

- Ürünler�n et�ketler�nde % 100 dana et�, ısıl �şlem uygulanmış, emüls�f�ye ed�lm�ş vb. �fadeler�n kullanılamaya-
cağı,
- Et�ketlerde ürün adları;  aynı renk,  yazı karakter� ve puntoda yazılab�leceğ�, 
- Ürün et�ketler�ne �l�şk�n bel�rlenen kurallar; satış reyonları, reklam panoları, market katalogları, gazete reklam-
ları ve sanal reklamlar g�b� yollarla yapılan ürün tanıtımları �ç�n de geçerl� olduğu,
şekl�nde değ�ş�kl�kler yapılmış, bu tebl�ğ yayımından önce faal�yet gösteren perakende �şletmeler; 1/7/2015 
tar�h�ne kadar Tebl�ğ�n 7’nc� maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrası hükümler�ne, bu tebl�ğ yayımından önce faal�yet 
gösteren gıda �şletmeler� �se 1/1/2016 tar�h�ne kadar Tebl�ğ�n 7’nc� maddes�n�n onuncu fıkrasının (b) bend� 
hükümler�ne uymak zorundadırlar.

DÜZCE TARIM BÜLTENİ düzce.tarim.gov.tr
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Ekonom�k Yatırımlara Büyük İlg�

B�l�nd�ğ� Üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmes� Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonom�k Yatırımların Desteklen-
mes� Hakkında Tebl�ğ değ�ş�kl�ğ� 26 Ek�m 2014 tar�h ve 29157 sayılı Resm� Gazete de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rm�ş ve bu tar�hten �t�baren �l genel�nde müracaatlar alınmaya başlanmıştır.

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu “12 Şubat 2015 tar�h�nde sona eren ve 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı s�stem� üzer�nden yapılan başvurularda toplam 49 başvurunun 
olduğunu söyled� ve İl proje değerlend�rme kom�syonunca uygun görülen projeler�n 16 mart Pazartes� 
günü Bakanlığa gönder�leceğ�n� söyled�.”



düzce.tarim.gov.tr
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Tarım S�gortaları 2015 yılı uygulamalarının yer 
aldığı "Tarım S�gortaları Havuzu Tarafından 
Kapsama Alınacak R�skler, Ürünler, Bölgeler ve 
Pr�m Desteğ� Oranlarına İl�şk�n Bakanlar Kurulu 
Kararı 31 Aralık 2014 tar�h ve 29222 ve 4. 
Mükerrer sayılı Resm� Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe g�rm�şt�r. 

Bu Kararla; B�tk�sel ürünlerde; dolu ana r�sk� �le 
b�rl�kte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, 
deprem, sel ve su baskını ek r�skler� paket hal�n-
de; ayrıca bu sayılan r�sklere �lave olarak, �steğe 
bağlı olmak üzere açık alanda yet�şt�r�len mey-
veler �ç�n don r�sk�, ayrıca meyve bahçeler� �le 
bağlarda dolu ağı ve örtü s�stemler� �ç�n dolu 
paket�ndek� r�skler ve dolu ağırlığı r�sk�, Seralar 
�ç�n dolu ana r�sk� �le b�rl�kte; fırtına, hortum, 
yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını �le 

Ç�ftç�lere Tarım S�gortası Uyarısı

taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek r�skler� paket hal�nde, Süt ve erkek bes� sığırları �le erkek ve d�ş� mandalar 
�ç�n ölüm r�sk�, Koyun ve keç�ler �le koç ve tekeler �ç�n ölüm r�sk�,Kapalı s�stemde üret�m yapılan, b�o-güvenl�k ve 
h�jyen tedb�rler� alınmış tes�slerde yet�şt�r�len kümes hayvanları �ç�n ölüm r�sk�, Den�zlerde ve �ç sularda yet�şt�r�-
len su ürünler� �ç�n ölüm r�sk� �le kafes ve ağlar �ç�n kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum ve deprem r�skler�, 
Arıcılık Kayıt S�stem�ne kayıtlı olan akt�f (arılı) ve plakalı kovanlar �ç�n; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, 
sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakl�ye �le vahş� hayvan saldırısı r�skler�; İlg�l� genel şartlar, tekn�k şartlar, tar�fe 
ve tal�matları kapsamında; araz�, sera ve ürün b�lg�ler�, mevcut tes�s, �şletme ve yet�şt�r�c�l�k b�lg�ler� d�kkate alına-
rak, Tarım S�gortaları Havuzu tarafından tem�nat altına alınmıştır.

Devlet pr�m desteğ� oranı; tüm r�sklerde % 50 oranında uygulanacak, ancak açık alanda yet�şt�r�len meyvelerde 
ç�çeklenme dönem� dolayısı �le s�gorta paket�ndek� d�ğer r�skler har�ç sadece don r�sk�nde 1/3 oranında ek pr�m 
desteğ� olarak karşılanacaktır.

Devlet s�gorta pr�m desteğ�nden yararlanacak üret�c�ler�n, b�tk�sel ürün s�gortasında Ç�ftç� Kayıt S�stem� (ÇKS), 
sera s�gortasında Örtü Altı Kayıt S�stem� (ÖKS), su ürünler� s�gortasında Su Ürünler� Kayıt S�stem� (SKS), arıcılık 
s�gortasında Arıcılık Kayıt S�stem� (AKS) ve büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat s�gortalarında Veter�ner B�lg� 
S�stem�ne (TÜRKVET)  kayıtlı olması ve bu kaydını her sene güncellemes� gerekmekted�r.
Tarım s�gortası yaptırmayan üret�c�ler, 5363 sayılı Tarım S�gortaları Kanununun Yardım ve Borç Ertelemes� �le 
�lg�l� 17 nc� maddes�nde bel�rt�len ‘’Bu Kanun kapsamında uygulama yılında yer alan r�skler �ç�n tarım s�gortası 
yaptırmayan üret�c�ler, 20/06/1977 tar�hl� ve 2090 sayılı kanundan yararlanamayacaklardır.

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, ‘’ç�ft-
ç�ler�m�z�n ürünler�n� korumaları �ç�n mutlak surette tarım s�gortasını 
yaptırmalarını, özell�kle 2014 yılında İl�m�zde yaşanan don, dolu ve 
sel baskınından çok sayıda ç�ftç�n�n olumsuz etk�lenerek ürün 
kayıpları yaşadıklarını, İl�m�z�n en öneml� ürünü olan fındık �ç�n 
2014 yılında 6 b�n 32 pol�çe düzenlend�ğ�n� ve s�gorta yaptıranların 
zararlarının karşılandığını, 2015 yılı fındık ürünü �ç�n s�gorta yaptır-
ma süres�n�n Ç�ftç�lere Tarım S�gortası UyarısıÇ�ftç�lere Tarım 
S�gortası Uyarısı 5 MART 2015 tar�h�nde sona ermes�nden dolayı 
ç�ftç�ler�m�z�n bu tar�he kadar tarım s�gortasını yaptırmaları ürünler�-
n� garant� altına almaları açısından büyük önem arz etmekted�r’’ 
ded�.
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İç Sularda Avlanma Yasağı Başladı

 Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü �ç sularda av yasağının 15 Mart 2015 tar�h� 
�t�bar� �le başladığını bel�rtt�.
 
 İl Müdürü Harun Kabaoğlu konu �le �lg�l� 
yaptığı  açıklamada, 3/1 ve 3/2 Numaralı T�car� ve 
Amatör Avcılığı Düzenleyen  Tebl�ğlere göre; İç 
sularımızda sazan, kad�fe, ş�raz ve yayın balıkları-
nın avlanmaları 15 Mart - 15 Haz�ran tar�hler� 
arasında yasaktır. Akarsularımızda olta �le tatlısu 
kefal� ve gümüş balığı avı serbestt�r. Yasağın 
başladığı tar�hte el�nde sazan, kad�fe, ş�raz ve 
yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüket�m yerle-
r�n�n İl/ İlçe Müdürlükler�ne başvurarak stok tesp�t� 
yaptırmaları ve 22 Mart 2015 tar�h�ne kadar stokla-
rını tüketmeler� veya satışını durdurmaları gerek-
mekted�r.
 

Türlere göre zaman yasakları 
Türler Yasak Dönem 

Sazan                   (C. Carp�o) 
Kad�fe                   (T�nca t�nca) 
Ş�raz                     (Capoeta.sp) 
Yayın                    (S�lurus glan�s) 
Tatlısu kefal�         (Leuc�scus cephalus) 
(Orman �ç� sular ve akarsular dışındak� �ç sular) 
D�ğer türler

15 Mart - 15 Haz�ran 

Doğal alabalık          (Bütün türler) 01 Ek�m - 01 Mart 

Gökkuşağı alabalığı ( O. Myk�ss) Yok 
( Orman �ç� sular har�ç) 

Sudak                       ( S. Luc�operca) 15 Mart - 30 N�san 

Tatlısu levreğ�           (  P. fluv�at�l�s ) 15 Mart - 30 N�san 

Turna                        ( Esox luc�us) 15 Aralık-31 Mart 

Tatlısu kefal�             (Leuc�scus cephalus) Yok 

 

 İl Müdürü Kabaoğlu, 15 Haz�ran'a kadar sürecek olan av yasağı dönem�nde yapılacak olan denet�mler-
de, yasak türler� avladığı tesp�t ed�len amatör balıkçılara; 310 TL �dar� para cezası, yasaklı ürüne el koyma 
�şlem�, t�car� balıkçılara �se; B�n 55 TL �dar� para cezası, yasaklı ürüne ve av aracına el koyma �şlem� uygulana-
caktır. Tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uymaları gerekmekte olup, su ürünler� avcılığı konusunda b�l�nçl� ve 
duyarlı vatandaşlarımızın, gördükler� yasak avcılık faal�yetler�n� İl/İlçe Müdürlükler�m�ze ya da Jandarmaya b�ld�r-
meler� su ürünler�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ� açısından büyük önem arz etmekted�r ded�.
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Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2014 yılı çalışmaların görüşüldüğü değer-
lend�rme toplantısı İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşt�r�ld�. İl Müdürü Harun Kabaoğlu başkanlığında yapı-
lan toplantıya, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürler� ve İlçe Müdürler� katıldı.

Toplantıda Şube Müdürlükler�n�n ve İlçe Müdürlükler�n�n 2014 yılı çalışmaları değerlend�r�lerek, 2015 yılında yapıl-
ması düşünülen çalışmalar ve projeler görüşüldü.

Toplantıda Yığılca, Akçakoca, Gölyaka, Ç�l�ml�, Cumayer�, Kaynaşlı ve Gümüşova İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürler� �le Şube Müdürler� tarafından 2014 Yılı çalışmaları hakkında PowerPo�nt sunum yapıldı. Toplantıda yıl 
�çer�s�nde yapılan projeler, tarımsal desteklemeler, hayvancılık desteklemeler� ve İl genel�nde yapılan çalışmalar 
hakkında b�lg�ler ver�lerek genel b�r değerlend�rme yapıldı. Ayrıca 2014 yılı �l yayım çalışmaları ve çeş�tl� konular 
hakkında yapılacak çalışmalar �le �lg�l� f�k�r alışver�ş� yapıldı.

2014 yılında yapılan faal�yetler�n k�tap hal�ne get�r�lmes� �ç�n gerekl� çalışmalar başlatıldı.

Toplantıya başkanlık eden İl Müdürümüz Harun Kabaoğlu, İl�m�zde 06-08 Ocak 2015 tar�hler� arasında meydana 
gelen kar yağışı neden�yle İl merkez� ve İlçelerde zarar gören seralarda hasar tesp�t� çalışmalarının yapılarak 
müdürlüğümüze b�ld�rmes�n� �sted�.

Ayrıca d�ğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılan �stat�st�k� ver�lerde TUİK ver�ler�n�n kullanılması gerekt�ğ�n� bel�rtt�.

İl Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Çalışmaları Değerlend�r�ld�

DÜZCE TARIM BÜLTENİ düzce.tarim.gov.tr



Bakanlığımızın Taşra Teşk�latı Yönet�c�ler�n�n Atama ve Yer Değ�şt�rme Yönetmel�ğ� kapsamında İl Müdürlüğümüz Koord�-
nasyon ve Tarımsal Ver�ler Şube Müdürü Sadık Yılmaz GÜLLÜ’nün Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü’ne, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Abdullah KESKİN’�n Şanlıurfa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü’ne ve personeller�m�zden Z�raat Mühend�s� Pınar Öztürk’ün İstanbul-Beykoz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü’ne atanması sebeb�yle veda yemeğ� düzenlend�

Şube Müdürler�m�z� ve Personeller�m�z� Yen� Görev Yerler�ne 
Uğurladık

17 DÜZCE TARIM BÜLTENİ düzce.tarim.gov.tr



18

Fındık Üret�c�ler�ne 70 M�lyon TL Karşılıksız Destek Ödend�

 Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, ''2014 yılı üretim sezonuna ait tarımsal destek ödemeleri 
kapsamında, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren fındık alan bazlı gelir desteği müracaatları ile ilgili tüm işlemlerin bitirilerek Tarım 
Bilgi Sistemine kaydedildiğini, Bakanlığımızın 2014 yılı için fındık üreticilerine dekar başına 170 TL destek ödemesi yapacağını, İl 
genelinde 411 bin 304 dekar alanda fındık üretimi yapan 25 bin 357 çiftçiye 69 milyon 921 bin 755 TL karşılıksız destekleme ödeme-
si yapmak üzere hazırlanan kesin icmallerin imzalanarak, önümüzdeki günlerde ödenmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğına gönderildiğini'' söyledi.
 
 İl Müdürü Harun Kabaoğlu, ''İlçeler itibariyle ödenecek miktarlarla ilgili olarak ise, Akçakoca İlçesindeki 7 bin 794 çiftçiye 25 
milyon 443 bin 451 TL, Yığılca İlçesindeki 5 bin 339 çiftçiye 13 milyon 965 bin 642 TL,  Merkez İlçedeki 4 bin 355  çiftçiye 9 milyon 
787 bin 833 TL, Cumayeri İlçesindeki 2 bin 445 çiftçiye 7 milyon 529 bin 248 TL, Gümüşova İlçesindeki Bin 504 çiftçiye 4 milyon 13 
bin 208 TL, Gölyaka İlçesindeki Bin 687 çiftçiye 4 milyon 300 bin 134 TL,  Kaynaşlı İlçesindeki Bin 410 çiftçiye 2 milyon 868 bin 31 TL 
ve Çilimli İlçesindeki 823 çiftçiye 2 milyon 14 bin 208 TL karşılıksız destek ödemesi yapılacaktır'' dedi.

Yem B�tk�s� Üret�c�ler�ne B�r M�lyon 332 B�n TL Karşılıksız Destek 
Ödend�

 Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, ''2014 yılı üretim sezonuna ait tarımsal destek ödemeleri 
kapsamında, 30 Kasım 2014 tarihinde sonlanan yem bitkileri desteği müracaatları ile ilgili tüm işlemlerin tamamlandığını, İl genelin-
de 20 bin 480 dekar alanda yem bitkisi ekilişi yapan 716 üreticimize, 2015 yılında 1 milyon 332 bin 157 TL karşılıksız destekleme 
ödemesi yapılacağını, bu kapsamda hazırlanan kesin icmallerin ödenmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderildiği-
ni'' söyledi. 

  İl Müdürü Harun Kabaoğlu, ''İlçelere  ödenecek destek miktarları ile ilgili olarak, Akçakoca İlçesindeki 20 çiftçiye 23 bin 645 
TL, Cumayeri İlçesindeki 10 çiftçiye 14 bin 715 TL, Çilimli İlçesindeki 155 çiftçiye 316 bin 816 TL, Gölyaka İlçesindeki 114 çiftçiye 197 
bin 437 TL, Gümüşova İlçesindeki 46 çiftçiye 75 bin 910 TL, Kaynaşlı İlçesindeki 7 çiftçiye 5 bin 438 TL, Merkez İlçedeki 357  çiftçiye 
695 bin 87 TL ve Yığılca İlçesindeki 7 çiftçiye 3 bin 109 TL karşılıksız destek ödemesi yapılacaktır'' dedi.

 Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, ''2014 yılı üretim sezonuna ait tarımsal destek ödemeleri 
kapsamında, 2014 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına mazot, gübre ve toprak analizi destekleme 
ödemesi yapılacağını, İl genelinde 527 bin 755 dekar alanda üretim yapan 27 bin 283 çiftçimizin 2015 yılında 5 milyon 484 bin 322 
TL karşılıksız destekleme ödemesi alacağını, bu kapsamda hazırlanan kesin icmallerin önümüzdeki günlerde ödenmek üzere Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderildiğini'' söyledi.
 
  İl Müdürü Harun Kabaoğlu, ''İlçelere ödenecek miktarlarla ilgili olarak ise, Akçakoca İlçesindeki 7.785 çiftçiye 1 milyon 597 
bin 323 TL, Cumayeri İlçesindeki 2.485 çiftçiye 506 bin 163 TL, Çilimli İlçesindeki 1.216 çiftçiye 280 bin 372 TL, Gölyaka İlçesindeki 
1.834 çiftçiye 393 bin 104 TL, Gümüşova İlçesindeki 1.62 0 çiftçiye 315 bin 631 TL, Kaynaşlı İlçesindeki 1.468 çiftçiye 253 bin 648 TL, 
Merkez İlçedeki 5.523  çiftçiye 1 milyon 82 bin 442 TL ve Yığılca İlçesindeki 5.352 çiftçiye 1 milyon 55 bin 636 TL karşılıksız destek 
ödemesi yapılacaktır'' dedi.

Düzce Ç�ftç�s�ne 5 M�lyon 484 B�n TL Mazot, Gübre ve Toprak
 Anal�z� Desteğ� Ödenecek

DÜZCE TARIM BÜLTENİ düzce.tarim.gov.tr
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Fındıkta Yapılması Gereken İşler
 Fındık Yet�şt�r�c�l�ğ�nde Gübreleme

     Fındık f�danlarının d�k�mden �t�baren sağlıklı olarak 
gel�şeb�lmes�, �y� taçlanma göstereb�lmes� ve ver�me 
yattıktan sonra da kal�tel� ürün vereb�lmes� �ç�n fındık yet�ş-
t�r�c�l�ğ�nde gübreleme büyük önem taşımaktadır.

 Fındık Gübrelemen�n Esasları: 

     Her yıl fındık, kökler� �le topraktan devamlı bes�n mad-
des� almaktadır. Zamanla toprakta bes�n maddeler�n�n 
tükenmes� �le gel�ş�m bozuklukları ve üründe azalmalar 
meydana gel�r. Toprakta noksan olan bes�n maddeler�n�n 
tekrar toprağa ver�lmes� �şlem�ne GÜBRELEME, bu 
amaçla kullanılan materyale de GÜBRE den�lmekted�r. 
Gübrelemeden beklen�len faydanın sağlanması, toprakta 
hang� bes�n maddes�n�n noksan olduğunun ve noksanlık 
dereces�n�n bel�rlenmes� �le mümkündür. 

  FINDIKTA UYGULANACAK GÜBRELEMELER
     �  ORGANİK GÜBRELEME    : Hayvan gübreler�, T�car� 
olarak satılan organ�k gübreler (Ahır gübres� Kasım- Mart 
ayında ocak başına 25 kg ver�lmel�d�r.)
     �  AZOTLU GÜBRELEME      : Fındık Bahçeler�ne yazlık 
gübre olarak kullanılan azotlu gübreler Amonyum N�trat 
%33, Amonyum Sülfat %21 ve CAN %26 dır. Ocak başına 
Mart ve Mayıs aylarında 2 defa olmak üzere azotlu gübre 
ver�lmel�d�r. Gübrelerden en üst ver�m� alab�lmek �ç�n çapa 
aletler� �le  toprağa karıştırılması gerekl�d�r.
    � FOSFORLU GÜBRELEME : TSP (Tr�ple Süper Fosfat) 
%42-44 Kasım-Şubat ayında uygulanmak üzere 3 yılda b�r 
ver�lmel�d�r.
    �  POTASYUMLU GÜBRELEME: Fındığa ver�len potas-
yumlu gübreler Potasyum N�trat ve potasyum  Sülfat 
gübreler�d�r. Kasım-Şubat ayında olmak üzere 3 yılda b�r 
ver�lmel�d�r.
  � KİREÇLEME : Anal�z sonucuna göre 3 yılda b�r 
Kasım-Aralık dönem�nde �zdüşümler� altına 40-50 cm 
gen�şl�ktek� halka şekl�ndek� banda ver�lerek çapalanmalı-
dır.  

 Fındık Kozalak Akarları 
  
        Her yıl fındık bahçeler�nde öneml� ölçüde zarar yapar-
lar ve gözle görülemeyecek kadar küçüklerd�r. Fındıkta 
mantar veya gül olarak tanınan kozalaklar oluşturlar.
 Kışı kozalakların �çer�s�nde geç�rerek �lkbaharda sürgün 
ve meyve gözler�nde kozalak şekl�n� yaparlar. Gelecek 
yılın sürgün ve meyve oluşumunu engeller ve fındık 
ver�m�n� düşürürler. Her b�r kozalak, kaybed�lm�ş b�r meyve 
veya sürgün anlamına gelmekted�r. 
Mücadeles�;
- Her yıl N�san ayında bahçe kontrol ed�lmel�d�r. 
- Eğer bahçede kozalak görülüyorsa hemen daldan kopa-
rıl malıdır. 
- Koparılan kozalaklar bahçede yere atılab�l�r akar dala 
tekrar çıkamaz.
- K�myasal mücadele n�san sonuna doğru fındık toplu �ğne 
başının yarısı kadar olduğu dönemde yapılmalıdır.
 

Samet Gürel
Z�raat Mühend�s�




