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Düzce il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzün 
organizasyonu ile tüm il ve ilçe Müdürlüklerimiz bünyesinde 
çalışan personelimize 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamında gruplar halinde "iş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi 
verildi.

iş Güvenliği Uzmanı Tuğba Aykan Yirmibeş ve işyeri 
Hekimi Selim Gülsaçan tarafından verilen eğitimlerde iş 
güvenliğinin önemi anlatıldı, iş kazalarının % 98'i ve meslek 
hastalıklarının tamamının önlenebileceğine vurgu yapılarak, 
meydana gelen iş kazaları, meslek hastalıkları ve ölümlü

kazaların maddi ve manevi yükü, önlenmesi için alınabilecek 
ve alınması gerekli önlemler anlatılarak çalışan personel 
üzerinde bir farkındalık yaratıldı.

Açılış eğitimine katılan il Müdürü Harun Kabaoğlu 
"iş kazalarının önlenmesi bakımından yapılacak bu tür 
eğitimlerin çok faydalı olduğunu, ülkemizde iş kazalarının 
yaşanmaması adına iş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her 
kademedeki personelimizin üzerine görevler düştüğünü 
belirterek iş güvenliğinin bir çalışma kültürü haline gelmesi 
gerekmektedir." dedi.
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Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreninde 
İlimizden Kadın Çiftçimiz de Ödül Aldı

■rT "Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Düzce 
Milletvekilimiz Ayşe KEŞİR ile Şekerbank Genel 
Müdürü Servet Taze ve çok sayıda davetlinin 
katılımıyla, Bilkent Otel'de Dünya adın Çiftçiler 
Günü münasebetiyle Girişimci Kadın Çiftçiler 
Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Törene ilimizden, il Müdürü Harun Kabaoğlu,
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü 
Burcu Şener, proje yürütücüsü teknik elemanlar ve Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı 
kapsamında ödül almaya hak kazanan kadın çiftçimiz Canan Kesici katıldı.



Törende ayrıca Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" ile 2017 yılında belirlenen 16 ilde 
proje uygulayan ve dereceye giren kadın çiftçiler ile farklı kategoride proje uygulayan kadın çiftçilere ödülleri 

takdim edildi.
Dünya Kadın Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler ödül töreninde Kadın Çiftçiler 

Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programı kategorisinde ilimizden katılarak ödül almaya hak kazanan çiftçimiz Canan 
Kesici ödülünü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç'un elinden aldı.
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Sarmalık Lahana Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Bakanlığımızın Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile Kadın Çiftçiler 
Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında, 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü işbirliğinde İl Müdürlüğümüz tarafından 
uygulanan "Düzce İlinde Kadın Eli İle Sarmalık Lahana 
Çeşidinin Yaygınlaştırılması Projesi"nin tarla günü etkinliği 
Gölyaka İlçesi Yazıpınar Mahallesinde gerçekleştirildi. 
Enstitü tarafından geliştirilen sarmalık lahana çeşidinin 
üstün özelliklerinin diğer çiftçilere tanıtılması amacıyla 
düzenlenen tarla günü etkinliğine Gölyaka Kaymakamı 
Adem Keleş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Harun Kabaoğlu, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. İbrahim Sönmez

ve Dr. Barış Albayrak, İGM Üyesi Necmi Kap, AK Parti ilçe 
Başkanı Fazlı Koç, Resmi Kurum Müdürleri ve çok sayıda 
davetli Katıldı.

il Müdürü Harun Kabaoğlu; proje kapsamında 
Merkez, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve Kaynaşlı ilçelerinde 
önder 8 kadın çiftçimiz ile 500'er m2'lik lahana bahçeleri 
tesis edilerek teknik takiplerinin yapıldığını, Atatürk Bahçe 
Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gelişti
rilen "Yalova Sarmalık" lahana çeşidinin verim ve sarmalık 
kalitesi bakımından ilimize uyum sağladığını söyledi.



il Müdürü Kabaoğlu, "Proje 
kapsamında ve tarla gününün düzenlen
mesinde emeği geçen Başkanlık, Enstitü 
ve İl/ilçe Müdürlüğümüz personeli 
meslektaşlarımıza, çiftçilerimize, tüm 
katılımcılarımıza ve demonstrasyon için 
tarlasını tahsis eden önder çiftçilerimize 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım." dedi.

Proje uygulama sürecinde demonstras
yon bahçelerinde en iyi yetiştiriciliği 
yapan kadın çiftçilerimizden birinci Çilimli 
İlçesi Döngelli Köyünden Nursefa Uzun'a, 
ikinci Gölyaka İlçesinden Şener Akgül'e ve 
üçüncü Merkez Büyükaçma Köyünden 
Gülşah Aygın'a plaketleri verilerek, 
projeyi uygulayan tüm kadın çiftçilerimize

de teşekkür belgeleri takdim edildi.
Tarla günü etkinliği proje yürütü

cüsü personel tarafından katılımcılara 
teknik bilgilerin paylaşılması, lahana 
yetiştiriciliği lifletlerinin etkinliğe katılan 
konuklara dağıtılmasının ardından, 
projemiz önder çiftçilerinin hazırlamış 
olduğu ikramlar ile sona erdi.



Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'un 16 Ekim 1945 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da kurulması 
nedeni ile 1979 yılından itibaren BM üyesi 150 ülkede 16 Ekim tarihi "Dünya Gıda Günü" olarak kutlanmaktadır. Gıda gününün 
amacı; kamuoyunun ve yetkililerin gıda ile ilgili üretim, beslenme, gıda güvenliği, açlık ve yoksulluk gibi konulara dikkatlerini 
çekmektir. FAO, her yıl gıda ile ilgili önemli gördüğü bir konuyu dünya gıda günü teması olarak belirler ve kutlamalar bu 
konuda yoğunlaşır. 2017 Yılı Dünya Gıda Gününün bu yılki Teması; "Göçün Geleceğini Değiştirin; Gıda Güvenliği ve Kırsal 
Kalkınmaya Yatırım Yapın" olarak belirlendi.

Dünyanın gıda üretim potansiyeli tüm insanlara 
yetebilecek kadar olmasına rağmen, gıda israfı (%33) ile 
adil olmayan dağıtım ve tüketim sistemi, sorunun en 
önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Dünya gıda 
kaynaklarını doyumsuz bir şekilde tüketen belli zümreler 
aşırı beslenme ile 2 milyar kişide de obeziteden dolayı 
kalp, şeker hastalığı vb. sağlık problemleriyle 
yaşamaktadır. Gıda israfı %25 azaltılabildiği takdirde; 
gıda fiyatlarındaki aşırı artış azalacak ve herkese yetecek 
kadar gıda temini mümkün olabilecektir.



Bu doğrultuda FAO; yaklaşık 193 ülke hükü etleri, 
ilgili kuruluş, şirket ve bireyler ile işbirliği yaparak; açlık ve 
yoksulluğun azaltılması için; özellikle doğal dengenin ve 
kaynakların korunması, iklim değişikliği nedenlerinin 
belirlenmesi ve önlemlerin alınması, çevrenin, hava ve 
suyun kirletilmemesi ve korunması, sürdürülebilir tarımsal 
üretim için sektörün modern araç ve gereçler ile donatılması 
hastalıklara dayanıklı yüksek kalite ve verimli bitkisel tohum 
ve hayvan ırklarının kullanımı, özellikle kırsalda yaşayan ve 
yaşadığı çiftçiliği en iyi bilen kadın ve gençlerin eğitimi ve 
kredi imkanlarının arttırılması, gıda işleme ve muhafaza ile 
pazara ulaşım imkanlarının sağlanması neticesinde iş, gelir 
ve gelecek kaygısının ve göçün önlemesi konularında 
politikalar geliştirilmekte uygulama yolları aranmaktadır.

Ülkemiz geniş coğrafyası, iklim özellikleri ve üç 
tarafındaki denizleri ile tarımsal üretim açısından önemli bir 
potansiyele sahiptir. Uygulanan akılcı tarım politikaları ile 
tarımsal üretim geliştirilmektedir. Bunun sonucu insanlarımız 
dengeli beslenmek için gerekli düzeyde güvenli gıdaya 
ulaşabilmektedir. Dünyada yaşanan bu kadar büyük açlık 
tehlikesine rağmen ülkemiz; halkı ve gelen turistlere ilaveten 
muhtaçlara da en önde İNSANİ YARDIM YAPABİLME 
ONURUNA sahiptir.

Gıda güvencesini sağlamak ve sürdürebilmek; ancak 
ulusal ve uluslararası işbirliği ile mümkün olmaktadır. Bu 
nedenle gelişmiş ülkelerin, uluslararası kuruluşların, sivil 
toplum kuruluşlarının ve ulusal yöneticilerin açlığın 
önlenmesinde daha samimi ve tutarlı olmaları ile dünyadaki 
gıda dağılımının adil gerçekleştirilmesi için gerekmektedir. 
6 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle Düzce il 
merkezi ve ilçelerdeki ortaokullarda; geleceğin yöneticisi 
yaklaşık 245 öğrenciye İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince günün önemini 
vurgulayan filim gösterimi ve sunum yapılarak bilgilendirme 
yapılmıştır.
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7'den 70'e Bilim Şenliğinde "Damla Sulama Yöntemi Atölyesi" Kuruldu

Düzce Belediyesi Avrupa Birliği (AB) Proje Ofisi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK Bilim Şenlikleri "TÜBİTAK 
4007", Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje Çağrısı kapsamında kabul edilen 7'den 70'e Bilim Şenliği 
27-29 Eylül 2017 tarihleri arasında İlimizde gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan açılış toplantısı ile başlayan etkinliğe, Düzce Vali Yardımcısı 
Haşan Bağcı, Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli, il Müdürümüz Harun KABAOGLU, daire müdürleri, okul 
idarecilerive öğretmenler katıldı.

Üç gün açık kalan şenlikte 21 bilim atölyesini ziyaret eden köy ve kent merkezinden anaokulu, ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencileri, burada bilimsel çalışmaları inceleyip çalışma yaptı.

Şenlik kapsamında İl Müdürlüğümüz 
tarafından kurulan "Damla Sulama Yöntemi 
Atölyesi'nde Ziraat Yüksek Mühendisi Samet 
G Ü REL tarafın d an  katılım cı ö ğre n cile re  
sistemin nasıl kurulduğu, gerekli malzemelerin 
neler olduğu, diğer sulama yöntemlerine göre 
üstün özelliklerini içeren tanıtım lar yapıldı.

Atölyede öğrenciler ile birlikte toprak, 
torf ve gübre kullanılarak bitki d ikim leri 
gerçekleştirildi ve damla sulama sistemi ile 
sulamaları sağlandı. Sistemin akılda kalması 
amacıyla damla sulama sistemi ekipmanlarının 
yer aldığı hafıza oyunu ile desteklenen çalışma, 
öğrenciler ve öğretmenler tarafından yoğun 
ilgi gördü.



ÎLEDİYESİ G

DÜZCE I

DÜZCE BELEDİYESİ)ÜZCE BELEDİYESİ DÜZCE BELEDİYESİ

belediyesi Ö i’ DUZC^EUOlYtşi
°WC6BEUDtVES|

•m J i * îBe
~İMrM‘ ğtSf «  V

m ' ■' TrZ"' a m  'Wf İli
B.

I ^ 'İ İL  J iy ö F  L $ | a R .  i v  i

l ^ s .
g .T ^ ~ |  çp.

^ . .  *  . £  # > '  -^S

Er'

jjjj "~T « i fil

İK İ
« f f i j f

^  4 n|



Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesinin bir 
alt bileşeni olarak gerçekleştirilmekte olan genç çiftçilerin eğitimi 
çalışmalarının etkinliği artırmak amacıyla; Bakanlığımız, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye İş Kurumu arasında işsizlerin mesleki 
niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin 
azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla "Aktif İşgücü Piyasası 
Programları işbirliği Protokolü" imzalanarak "Tarımsal Nüfus 
Gençleşiyor" adı verilen bir proje hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.

Proje uygulama kapsamında Düzce il Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, il Müdür Yardımcısı Necdet 
Çiçek, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Burcu Şener, 
Merkez ve ilçelerde açılan kursları ziyaret ederek kurs 
öğretmenlerinden bilgiler aldılar.

Kursa katılan çiftçilerin kurs hakkındaki görüşlerini ve 
taleplerini dinleyen il Müdürü Harun Kabaoğlu, "Tarımsal Nüfus 
Gençleşiyor" projesi kapsamında 2017 yılında İlimizde Bitki 
Zararlıları ile Mücadele, Fındıkta Budama, Meyve Ağaçlarında 
Gübreleme, Süt Sığırı Yetiştiriciliği, Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve Arıcılık 
konularında 12 kursun açıldığını ve bu kurslarda çoğu bayan olmak 
üzere toplam 155 kişinin sertifika almaya hak kazandığını, 2018 
yılında da kurların devam edeceğini söyledi.

Ayrıca kursiyerlerin bu projeden çok memnun kaldıklarını 
söylediklerini ve kurs süresince de Düzce Çalışma iş Kurumu il 
Müdürlüğünce günlük 25 TL ücret verildiğini sözlerine ekledi.

Kursiyerlerin çeşitli sorularını yanıtlayan il Müdürü Harun 
Kabaoğlu miras yasasındaki değişiklik ile tarım arazilerinin mülkiyet 
devri ile ilgili kursiyerlere bilgiler verdi.

İlimizde ayrıca 2017 yılı içerisinde Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü işbirliğinde Merkez'de 3, Akçakoca'da 1, Çilimli'de 4, 
Gölyaka'da 2, Gümüşova'da 8, Kaynaşlı'da 1 olmak üzere toplam 
19 kurs açılmış olup 364 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır. 
Merkez Kurtsuyu Köyünde açılan Arıcılık kursu halen devam 
etmekte olup, Aziziye Mahallesinde de Bitki Zararlıları ile Mücadele 
kursu açılacaktır.

Düzce'de Mevlid Kandilinde Süt Dağıtımı Yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Mevlid 
Kandili nedeniyle Türkiye genelinde gerçekleştirmiş 
olduğu süt dağıtımı, İlimiz Düzce'de de gerçekleştirildi.

Düzce Cedidiye Cami önünde kurulan stant da 
camiden çıkan cemaate 2 bin adet süt ve 2 bin adet 
lokum Sayın Valimiz Zülküf DAĞU'nın da teşrifleriyle 
dağıtıldı.

Mevlid Kandili programı sonrasında yapılan süt 
dağıtımına bizzat katılan Düzce İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, "Süt içimini teşvik 
etmek amacıyla süt dağıtımının yapılmaktadır. Sütün 
insan vücudunun gelişmesi için çok önemli bir besin 
kaynağı olması nedeniyle, hem sütü ön plana çıkarmak, 
hem de halkımızın Mevlid Kandilini kutlamak için böyle 
bir etkinlik düzenledik. Bu vesile ile tüm İslam Aleminin 
Mevlid Kandilini kutluyorum" dedi

ınfann karınlarındaki tlŞKI İle

akanlığı
« i  SOSYAL YARDIM



Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı kapsamında Düzce ili genelindeki Bitki Koruma Ürünleri Bayileri ve teknik 

personele yönelik olarak il Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

Gerçekleştirilen eğitim toplantısında 01.01.2018 tarihinden itibaren Bitki Koruma Ürünlerinin karekod uygulamasına 

geçilmesi sebebiyle Bitki Koruma Ürünleri bayilerinin sisteme kayıtları ve sistemin işleyişi hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Bu 

uygulama sayesinde Bitki Koruma Ürünlerinin hammadde olarak ithalatından itibaren üreticiye ulaşıncaya kadar tüm aşamaların 

kayıt altına alınması planlanmaktadır. Satışı yapılan herhangi bir bitki koruma ürünün hangi üreticiye satışının yapıldığı, hangi 

Bitki Koruma Ürünleri bayisi tarafından satışının yapıldığı ve hangi firma tarafından üretilerek piyasaya arz edildiği geriye dönük

Toplantıda bir konuşma yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, karekod uygulamasının başlamasıyla 

birlikte Bitki Koruma Ürünlerinin üretim aşamasından çiftçilere ulaşıncaya kadar her aşamada takibinin yapılmasının çok önemli 

olduğunu söyledi. Kabaoğlu, "Ayrıca bu çerçevede bitki koruma ürünlerinin kayıt altına alınması amacıyla bitki koruma 

ürünlerinde karekod sistemine geçilerek, bayilerde bulunan stok ve raftaki mevcut bitki koruma ürünlerinin hangi tarihte, ne 

miktarda kimden alındığı, bu ürünlerin hangi tarihte, ne miktarda kime ve hangi üründe kullanılmak üzere satıldığı bilgisi takip 

edilebilecek." dedi.

Eğitim toplantısının sonunda soru ve öneriler alınarak toplantıya son verildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tüm illerde uygulanmakta olan Genç Çiftçi projesine çiftçilerden 

yoğun talep gelmektedir.

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 2016 yılında 185 genç 

çiftçiye uygulamış oldukları projelerin karşılığı olarak 5 milyon 550 bin TL, 2017 yılında ise 197 genç çiftçiye seçmiş 

oldukları projeleri için her birine 30 bin TL değerinde olmak üzere toplam 5 milyon 910 bin TL tamamen karşılıksız
r lr » r f r » / r i  w r » r i l» v » ir  +  i r



Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu ve beraberindeki heyet uygulanan projeleri 

yerinde görmek amacıyla koyun yetiştiriciliği ve tesis yapımı ile birlikte büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi 

uygulayan çiftçilerin tesislerini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından genel bir değerlendirme yapan İl Müdürü Harun Kabaoğlu, "Tarımda genç çiftçilerin 

desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal 

üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan projelerin 2016 yılında başladığını ve 2018 

yılında da devam edeceğini belirterek, gerçekleştirilen bu projelerin zaman içerisinde büyüyerek ülke ekonomisine 

önemli katkılarda bulunacağım" söyledi.



EKMEK ÜRETİM VE SATIŞI
1- Bu tebliğ kapsamında üretilen; ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur 

ekmekleri en az 200 gram ağırlıktan başlayarak 10'ar gram arttırılmak suretiyle piyasaya arz edilir. Toplu tüketim yerleri için 
çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday 
unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilir.

2. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmekler ile temas eden malzeme, alet ve ekipman; gıda ile temasa uygun, 
yeterli temizlik ve dezenfeksiyona izin veren madde ve malzemeden yapılır ve bulaşma riskini engelleyecek biçimde üretilir, 
kullanımahazır, bakımlı ve iyi şartlarda tutulur.

3. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmeklerin ekmek 
kasalarına, ekmek kasalarının da ekmek taşıma araçlarının içine 
bulaşma riskini engelleyecek biçimde yerleştirilmesi gerekir.

4. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmekler; dış 
etkenlerden zarar görmeyecek şekilde tamamen kapalı, bu Tebliğ 
kapsamında yer alan ekmekler ile unlu mamullerin taşınması 
dışında herhangi bir taşıma işleminde kullanılmayan, tavan, zemin 
ve duvarları su geçirmeyen, zararlı ve mikroorganizmaların 
yerleşmesine izin vermeyen, pürüzsüz, kolay temizlenebilen ve 
dezenfekte edilebilen malzemeden yapılan taşıtlarda taşınır.

5. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmekler satış noktasına getirildiğinde, ekmek kasaları açıkta bırakılmaz, zemin 
ve dış ortamla teması engellenir, palet üzerinde olacak şekilde temiz bir ortama konulur.

6. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmekler; satış yerlerinde alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek 
dolabında veya tezgâhında muhafaza edilerek gıda işletmecisinin kontrolünde satılır veya gıda işletmecisi, tüketicinin bu 
ekmekleri eldiven ile almasını sağlar.

7. Gıda işletmecisi, ambalajsız olarak sattığı ambalajsız ekmekleri; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere 
uygun bir ambalaj malzemesine sararak veya içine koyarak tüketiciye arz eder veya bu ürünler için söz konusu Yönetmelikte yer 
alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesinin ekmek dolabında veya tezgâhında alıcının ulaşabileceği bir şekilde 
bulundurmasını sağlar. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmeklerin satışa sunulduğu dolaplar veya 
tezgâhlar açıkta bırakılmayacak şekilde kapalı bir ortama konulur.

8. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmeklerin muhafaza edildiği dolab veya tezgâhda; 26/01/2017 tarihli ve 
29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde 
belirtilen zorunlu etiket bilgilerine ilave olarak ekmeğin net miktarının yer aldığı etiketin alıcının rahatlıkla görebileceği 
büyüklükte yer alması zorunludur.

9. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmeklerin 
taşınması ve satışı sırasında çalışan tüm personelin, kişisel 
temizliğini sürdürmeye azami itina göstermesi, uygun ve temiz 
kıyafet giymesi ve koruyucu eldiven kullanması zorunludur.

10. Ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ekmekler; 
sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde 
piyasaya arz edilir. Bu Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak 
piyasaya arz edilen ekmekler, kasap, manav ve pazar gibi 
yerlerde piyasaya arz edilemez.

11. Bu Tebliğ kapsamında yer alan ambalajsız ekmekleri 
tüketiciye arz eden yerler; tam buğday ekmeği ve/veya tam 
buğday unlu ekmek ve/veya kepekli ekmek de bulundurmak 
zorundadır.

12. Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda 
hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar. Bu Tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık; ilgili meslek 
federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar.



Tarımsal Yayım ve Danışmanlık İl Teknik Komitesi 
2017 Yılının Son Toplantısını Yaptı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında oluşturulan İl 
Teknik Komitesi, 29 Aralık 2017 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı 
salonunda 2017 yılı 4. olağan toplantısını gerçekleştirdi.

il Müdürü Harun Kabaoğlu başkanlığında yapılan 
toplantıya; şube müdürleri ve İl Teknik Komitesinde görevli kişi ve 
kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Düzce İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu; İlimizde 470 işletmenin

tarımsal danışmanlık hizmeti aldığını belirterek, ilimizde 2016 yılı desteklemesi kapsamında danışmanlık hizmeti veren 8 kuruluşa 
330 bin TL destek ödemesi yapıldığını; Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında 
2017 Yılı Tebliği kapsamında danışmanlık hizmeti veren 6 kuruluşa ödenecek olan toplam 280 bin TL'lik desteklemenin 1. dilim 
ödemesi olan 140 bin TL'nin ödemesi ile ilgili işlemlerin devam ettiğini belirtti.

İl Müdürü Harun Kabaoğlu, yönetmelik ve uygulama esasları kapsamında, ilimizde Düzce Ziraat Odası, Düzce Arı 
Yetiştiricileri Birliği, Akçakoca Ziraat Odası, Akçakoca Fındık Tarım Satış Kooperatifi, Cumayeri Fındık Tarım Satış Kooperatifi, 
Kaynaşlı Ziraat Odası tarafından danışmanlık hizmeti verildiğini, 
halen ilimizde 8 tarım danışmanının görev yaptığını ifade etti.

Toplantıda Mühendis Hatice Yıldırım Aydınlı tarafından 
bir sunum yapılarak ilimizde yürütülen Tarımsal Danışmanlık 
hizmetlerine dair İl Teknik Komite üyelerine bilgi verildi. Tarımsal 
yayım ve danışmanlık sistemin yaygınlaştırılması için üyelerin 
teklif ve önerileri değerlendirilerek görüşler Bakanlığımız Eğitim 
Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere rapor 
haline getirildi.

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Uzatıldı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2017 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru süresini 31 Aralık 2017'e 

kadar uzattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Üretim 

yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona eriyor ve çiftçiler bu tarihten sonra sahip oldukları veya 

kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS’ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı giremiyordu.

Yapılan değişiklik ile Düzce'deki çiftçilerimiz 2017 üretim yılına ilişkin çiftçi kayıt başvurularını 31 Aralık 2017'e kadar 

yapılabilecek.

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu "Öte yandan Alan Bazlı Fındık Gelir Desteğine son başvuru süresi 

de 17 Eylül 2017 tarih ve 30183 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 

Tebliğ"e göre 29 Aralık 2017 olduğundan çiftçilerimizin mağdur olmamaları için hem ÇKS hem de Fındık Alan Bazlı Gelir 

Desteğine başvuru yapmayanların 29 Aralık 2017 mesai bitimine kadar başvurularını yapmaları yerinde olacaktır." dedi.
ÇKS, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olup başkaca fonksiyonlarının yanı 

sıra tarımsal destekleme araçlarının etkin ve rasyonel bir şekilde planlanması ve uygulanmasına hizmet ediyor. Bakanlıkça, 
ÇKS verileri gözetilerek çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor.



Tmo Fındık Atımlarına Tüm Hızıyla Devam Ediyor
ileri tarihli olan randevular öne çekilerek fındık alımları daha da hızlandırılmıştır.

Alım Fiyatlarımız; Giresun kalite 10.50 TL/Kg - Levant kalite 10.00 TL/Kg'dır. Dekar başına 150 Kg alım 
yapmaktadır.

Bugün itibariyle 44 alım noktasında 36 bin üreticiden 60 bin ton fındık satın alınmıştır. Ürün bedeli olarak 
üreticilerimize 420 milyon TL ödeme yapılmıştır. Önümüzdeki hafta 180 milyon TL daha ödeme yapılacaktır.

Üreticiler randevularını internet adresinden ve alım noktalarından alabilirler. Önümüzdeki günler için 40 bin 
üreticiye, 90 bin ton fınd ık randevusu verilm iştir. Randevuların gerçekleşm e oranı %70 civarındadır.

Randevusunu öne almak isteyen 
üreticilerimiz TMO işyerleriyle irtibata 
geçebilirler. Böylelikle alım kapasitemiz 
de oluşacak boşluklar telafi edilecek ve 
üreticilerimizin ürünleri kısa zamanda 
işlem görecektir.

Ü retic ilerim iz fındık alım ları 
konusunda her türlü bilgi ve şikâyeti 
Alo Ürün Hattı'na da [(0 312 416 34 10 
(8 hat)] bildirebilirler.

Manda Yetiştiricileri Bakanlığımız Tarafından Destekleniyor
Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 2011-2017 yıllarını kapsayan Anadolu Manda ırkını da içine alan "Halk 

Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" uygulanmaya devam etmektedir. İlimizde 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 çalışmalar yürütülmektedir. Proje 
faaliyetleri ile elde edilen veriler Manda Yıldızı isimli sisteme kayıt edilmektedir. 2014-2016 yıllarında 6 aylık malak 
ağırlıklarında 181 kg'dan 190 kg'a artış ve 2013-2016 yıllarında bir süt verim döneminde yapılan ölçümlerde 670 kg'dan 
700 kg'a artış tespit edilmiştir.

Düzce il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Harun Kabaoğlu, 2017 yılı verilerine göre Düzce 
İlinde 3.413 adet manda bulunduğunu belirterek, 
B akan lığ ım ız tarafından yürütü lm ekte ve 
desteklenmekte olan proje kapsamında 2017 yılı 
için 94 yetiştiric in in  1.176 anaç m andası, 
12 manda boğası ve 330 malak için toplam 
1.075.800 TL için hazırlanan hak edişler Bakanlığa 
gönderilm iştir diyerek, proje başlangıcından 
itibaren verilen destek tutarı ise 5,5 Milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir.
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İLİMİZE ÖZGÜ 4 ÜRÜN İÇİN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALINDI

İl Müdürlüğümüz tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına İlimizde üretimi yapılan, ünü ve 
belirgin nitelikleri itibariyle ilimizle özdeşleşmiş ürünler olan Konuralp Pirinci, Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, 
Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pide, Düzce Şırası, Düzce Sirkesi, Düzce Fındıklı Tahin Helva ve 
Düzce Kestane Balı'nın coğrafi işaret alması için yapılan başvurular sonuçlanmaya başlandı.

Söz konusu başvurulardan Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Akçakoca Melengücceği Tatlısı ve Akçakoca 
Mancarlı Pide'nin Coğrafi işaret Tescili aldı.

Konuralp Pirinci, Düzce Şırası, Düzce Sirkesi, Düzce Fındıklı Tahin Helva ve Düzce Kestane Balı için Türk 
Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına yapmış olduğumuz başvurular ise değerlendirilmektedir.

Coğrafi İşaret Nedir?

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke 
ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere "coğrafi işaret" denir. Coğrafi işaretler, ayırt edici özelliği ile 
ön plana çıkan ve bulunduğu bölge ile özdeşleşen doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerine 
verilen işaretlerdir.

Bir yörenin herhangi bir ürünü, meyvesi, taşı, madeni diğer yörelerde üretilenlerden farklı olabilir veya bir 
yörede üretilen halı, kilim, kumaş, çini vb. herhangi bir nedenle ün kazanmış olabilir. Bu ürünlerin üzerinde 
o yörenin adının kullanılması, tüketiciler tarafından o ürünün benzerlerinden farklı özelliklere sahip olduğu 
şeklinde algılanabilir. Tüketiciler, söz konusu yöre adıyla satılan ürünleri o yörenin adına duydukları güvenle, aynı 
türdeki diğer ürünlere tercih edebilirler.

Coğrafi işaretler, geleneksel bilginin bir ürün gibi şeki I lend i ri İd iği, paketlendiği, alındığı ve satıldığı bir 
boyuttadır. Ürünün kalitesi, geleneksel üretim metodu ve coğrafi kaynağı arasında kurulan sıkı bağı simgeleyen 

bir güvencedir.

Coğrafi İşaret Tescilinin Amacı

1. Coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin korunması,
2. Bilinen özellikte üretiminin sağlanması,
3. Coğrafi işarete konu olan yörede veya özellikte üretim yapanların korumadan öncelikli olarak 
yararlanmalarının sağlanmasıdır.
4. Ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunmasıdır.



Simdi
s

Fındık Ocağı da
Teminat

/ Kapsamında!

SİGORTASI
Mağdur olmamak için, meyvelerinizi, dolu, fırtına, 
hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su 
baskını gibi risklere ve çiçek dönemi de dahil olmak 
üzere don riskine karsı sigortalatın. Priminizin 
%67 'ye varan tutarını Devlet karşılasın.
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