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 Doğayı Koruyalım, Yerli Mısır Çeşitlerimizi Tanıyalım 

Üreticilerin aldıkları zirai ilaç kutularını  kullandıktan

kutuların suya karışması sonucu, özellikle yeraltı sularının ve bunun devamı olarak yerüstü sularının kirlenmesine, 

balıklara ve canlılara  zarar verdiği gibi, yarınlara bırakmamız gereken doğamıza v

olumsuz yönde etki etmektedir. 

 

“Doğayı Koruyalım, 
Yerli Mısır Çeşitlerimizi Tanıyalım 

Yayım Projesi” 

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
Proje Tanıtım Toplantısı

Mısır Çeşitlerimizi Tanıyalım Yayım Projesi 

Üreticilerin aldıkları zirai ilaç kutularını  kullandıktan sonra rastgele çevreye atması, daha sonra bu ambalaj ve 

kutuların suya karışması sonucu, özellikle yeraltı sularının ve bunun devamı olarak yerüstü sularının kirlenmesine, 

balıklara ve canlılara  zarar verdiği gibi, yarınlara bırakmamız gereken doğamıza ve verimli tarım alanlarımıza da 

 

 

sonra rastgele çevreye atması, daha sonra bu ambalaj ve 

kutuların suya karışması sonucu, özellikle yeraltı sularının ve bunun devamı olarak yerüstü sularının kirlenmesine, 

e verimli tarım alanlarımıza da 

 



 Projenin Hedefi  

Zirai ilaç ambalajlarının yol açtığı çevre kirliliğini önleyerek toprak ve su kaynaklarının korunması;Bu sayede proje 

uygulama alanı olarak seçilen köylere boş tarım 

yapılması ve bu toplama sonucunda ödül olarak yerli mısır çeşidi tohumunun kullanılmasının yaygınlaştırılması 

öncelikli hedefimizdir.  

  

    Projemizin amacı; 

 Çevreye duyarlılık oluşturarak farkındalık yaratmanın yanında 

Zirai ilaç ambalajlarının yol açtığı çevre kirliliğini önleyerek toprak ve su kaynaklarının korunması;Bu sayede proje 

uygulama alanı olarak seçilen köylere boş tarım ilacı ambalajlarını toplamak amacıyla toplama istasyonlarının 

yapılması ve bu toplama sonucunda ödül olarak yerli mısır çeşidi tohumunun kullanılmasının yaygınlaştırılması 

 

farkındalık yaratmanın yanında  

 

Zirai ilaç ambalajlarının yol açtığı çevre kirliliğini önleyerek toprak ve su kaynaklarının korunması;Bu sayede proje 

ilacı ambalajlarını toplamak amacıyla toplama istasyonlarının 

yapılması ve bu toplama sonucunda ödül olarak yerli mısır çeşidi tohumunun kullanılmasının yaygınlaştırılması 



yerli ve milli mısır çeşitlerin tanınmasının ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar ve projeye katkıları

1-Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

2-KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ  

 3-DERİNCE ZİRAAT ODASI  

4- Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 

•  Körfez Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Birimi bünyesinde lisanslı 1. Sınıf atık getirme 

merkezi bulunmaktadır ve bu birim Pilot köylere tehlikeli atık toplama istasyonları kurarak zirai ila

kutularının toplanması daha sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan      İzaydaş ( İzmit Atık 

ve Artıklarını Arıtma, Yakma ve değerlendirme A.Ş.)götürülerek bertarafı sağlanacak. Bu etkinlikler tüm yöre 

halkına gösterilerek gerçekleşece

 

  Ambalajların önemli miktarı, çevreye rastgele bırakılmaktadır. 

 Bu tür uygulamalar ciddi çevre ve insan sağlığı sorunlarına neden olmaktadır. 

 Dolayısıyla bölgemizde acil bir atık yönetim planına ihtiyaç vardır.

 Birçok Avrupa ülkesinin yanında 

ambalajlarının toplanması konusunda bir hayli yol almışlardır.

  Özellikle zirai ilaç pazarına sunulan ambalajların geri toplanması çalışmalarında Brezilya çok başarılı 

olmuştur. 

yerli ve milli mısır çeşitlerin tanınmasının ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır. 

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar ve projeye katkıları 

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü  

Körfez Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Birimi bünyesinde lisanslı 1. Sınıf atık getirme 

merkezi bulunmaktadır ve bu birim Pilot köylere tehlikeli atık toplama istasyonları kurarak zirai ila

kutularının toplanması daha sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan      İzaydaş ( İzmit Atık 

ve Artıklarını Arıtma, Yakma ve değerlendirme A.Ş.)götürülerek bertarafı sağlanacak. Bu etkinlikler tüm yöre 

halkına gösterilerek gerçekleşecektir. 

Ambalajların önemli miktarı, çevreye rastgele bırakılmaktadır.  

Bu tür uygulamalar ciddi çevre ve insan sağlığı sorunlarına neden olmaktadır.  

Dolayısıyla bölgemizde acil bir atık yönetim planına ihtiyaç vardır. 

Birçok Avrupa ülkesinin yanında Brezilya, ABD ve Kanada Atık Yönetim Planlarını yaparak zirai ilaç 

ambalajlarının toplanması konusunda bir hayli yol almışlardır. 

Özellikle zirai ilaç pazarına sunulan ambalajların geri toplanması çalışmalarında Brezilya çok başarılı 

Körfez Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Birimi bünyesinde lisanslı 1. Sınıf atık getirme 

merkezi bulunmaktadır ve bu birim Pilot köylere tehlikeli atık toplama istasyonları kurarak zirai ilaç 

kutularının toplanması daha sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan      İzaydaş ( İzmit Atık 

ve Artıklarını Arıtma, Yakma ve değerlendirme A.Ş.)götürülerek bertarafı sağlanacak. Bu etkinlikler tüm yöre 

 

Brezilya, ABD ve Kanada Atık Yönetim Planlarını yaparak zirai ilaç 

Özellikle zirai ilaç pazarına sunulan ambalajların geri toplanması çalışmalarında Brezilya çok başarılı 
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Beklenen Sonuçlar 

 Kullanılmış zirai ilaç kutuları özellikle su kaynakları ve yalakların çevresine atılmakta, bu da su kaynağına 

zehirli maddelerin karışmasına ve o kaynağı kullanan evcil ve yaban hayvanların zehirlenmesine yol 

açmaktadır. 

 Bu proje ile, zirai ilaç kutularının toplanarak üreticimizde ufak bile olsa bilgilenmeleri ve önemini vurgulamak 

açısından bir etki sağlanmış olacak;  yarınlarımıza bırakmamız gereken çevremizin korunmasına büyük katkı 

sağlayacağı hedeflenmektedir.  

 Köylerde oluşturulan Toplama istasyonları ve proje kapsamında  yapılan tüm etkinliklerle vatandaşlarımıza 

farkındalık oluşturularak, temiz doğada yaşamanın önemi hatırlatılmış olacak ve suyun ve toprağın 

kirlenmesinde zirai ambalajların ne kadar zararlı ve önemli olduğu hatırlatılacaktır.  



 Tanıtım toplantıları, basılı ve görüntülü yayınlar, konferans, fuar vs etkinliklerle  bu farkındalığı arttırmak 

hedeflenmiştirBu kapsamda yapılan etkinli

çeşitlerimizin Kocaeli ilinde ve  ilçelerin de yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

 Böylelikle Kocaeli Bölgesinde yabancı firmaların yaygın olarak kullanıldığı tohumların yerine  yerli tohumlar 

kullanılarak Milli Tarım Politikasına katkı sağlanacak, kurulan demonstrasyonlar ve projenin olumlu sonuçları 

neticesinde bölgedeki tüm çiftçilerin bu çeşitleri kullanmalarına ve verim özelliklerini görmelerine olanak 

sağlanmış olacaktır. 

 Tarımda verimliliğin, kalitenin ve  sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığının doğal denge ve çevrenin 

korunmasıyla mümkün olacağı bilinciyle yapılan eğitim ve yayımlar ile bilinçlenen üreticilerimizin bu hassas 

konuya daha duyarlı olduklarında diğer üreticilerimize örnek olacakla

diğer köylere, sonrasında da bölgenin tamamına yayılarak diğer illere ulaşması da sağlanacaktır. 

 

 Amaç tüm ülke genelinde yaygınlaşmasının sağlanmasıdır. Çünkü her fert çevresel değerlerin ve ekolojik 

dengenin tahribatını, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi 

iyileştirmeye ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününe katkı sunmakla yükümlüdür, bu 

yükümlülük bireyin toplumsal olmasının hem sonucu hem de ifadesidir.

 Aynı şekilde yerli mısır çeşitlerinde kalite ve verimin arttığını demonstrasyon sonucu gören çiftçiler;bölgede 

yerli çeşitlerin tanınması ve yaygınlaştırılması sağlanmış olacaklardır.

  Proje başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğinde bölgedeki çarpan etkiyi 

başarı kopyalanarak çoğalacaktır. Bu sayede bölgeden diğer bölgelere hızlı bir şekilde yayılım gösterecektir.

Tanıtım toplantıları, basılı ve görüntülü yayınlar, konferans, fuar vs etkinliklerle  bu farkındalığı arttırmak 

Bu kapsamda yapılan etkinliklerden biri de yerli tohum üretimine teşvik etmek yerli 

çeşitlerimizin Kocaeli ilinde ve  ilçelerin de yaygınlaşmasını sağlamaktır.  

Böylelikle Kocaeli Bölgesinde yabancı firmaların yaygın olarak kullanıldığı tohumların yerine  yerli tohumlar 

Milli Tarım Politikasına katkı sağlanacak, kurulan demonstrasyonlar ve projenin olumlu sonuçları 

neticesinde bölgedeki tüm çiftçilerin bu çeşitleri kullanmalarına ve verim özelliklerini görmelerine olanak 

in ve  sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığının doğal denge ve çevrenin 

korunmasıyla mümkün olacağı bilinciyle yapılan eğitim ve yayımlar ile bilinçlenen üreticilerimizin bu hassas 

konuya daha duyarlı olduklarında diğer üreticilerimize örnek olacaklar pilot bölge ile başlayan bu çalışma 

diğer köylere, sonrasında da bölgenin tamamına yayılarak diğer illere ulaşması da sağlanacaktır. 

Amaç tüm ülke genelinde yaygınlaşmasının sağlanmasıdır. Çünkü her fert çevresel değerlerin ve ekolojik 

atını, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi 

iyileştirmeye ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününe katkı sunmakla yükümlüdür, bu 

yükümlülük bireyin toplumsal olmasının hem sonucu hem de ifadesidir. 

Aynı şekilde yerli mısır çeşitlerinde kalite ve verimin arttığını demonstrasyon sonucu gören çiftçiler;bölgede 

yerli çeşitlerin tanınması ve yaygınlaştırılması sağlanmış olacaklardır. 

Proje başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğinde bölgedeki çarpan etkiyi yaratacak örnek çiftçi vasıtası ile bu 

başarı kopyalanarak çoğalacaktır. Bu sayede bölgeden diğer bölgelere hızlı bir şekilde yayılım gösterecektir.

                        

Tanıtım toplantıları, basılı ve görüntülü yayınlar, konferans, fuar vs etkinliklerle  bu farkındalığı arttırmak 

klerden biri de yerli tohum üretimine teşvik etmek yerli 

Böylelikle Kocaeli Bölgesinde yabancı firmaların yaygın olarak kullanıldığı tohumların yerine  yerli tohumlar 

Milli Tarım Politikasına katkı sağlanacak, kurulan demonstrasyonlar ve projenin olumlu sonuçları 

neticesinde bölgedeki tüm çiftçilerin bu çeşitleri kullanmalarına ve verim özelliklerini görmelerine olanak 

in ve  sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığının doğal denge ve çevrenin 

korunmasıyla mümkün olacağı bilinciyle yapılan eğitim ve yayımlar ile bilinçlenen üreticilerimizin bu hassas 

r pilot bölge ile başlayan bu çalışma 

diğer köylere, sonrasında da bölgenin tamamına yayılarak diğer illere ulaşması da sağlanacaktır.  

 

Amaç tüm ülke genelinde yaygınlaşmasının sağlanmasıdır. Çünkü her fert çevresel değerlerin ve ekolojik 

atını, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi 

iyileştirmeye ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların bütününe katkı sunmakla yükümlüdür, bu 

Aynı şekilde yerli mısır çeşitlerinde kalite ve verimin arttığını demonstrasyon sonucu gören çiftçiler;bölgede 

yaratacak örnek çiftçi vasıtası ile bu 

başarı kopyalanarak çoğalacaktır. Bu sayede bölgeden diğer bölgelere hızlı bir şekilde yayılım gösterecektir. 

 



 Bölgede Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait yerli silajlık mısır çeşitlerinin tanınması, bu proje 

sonucunda hedef kitle memnuniyeti ve yerli mısır çeşitlerinin ithal tohumlardan daha ekonomik olması 

sebepleri ile birlikte; yerli ve milli mısır çeşitleri piyasaya girmeye başlayacaktır. 

Bunlarla birlikte işletmelerdeki maliyetin düşmesi ve karlılığın artması ile ekonomik sürdürülebilirlik ortaya çıkacaktır 

 

 Boş ilaç kutularının gelişi güzel atılarak, çevreye verecekleri olumsuz etkilerin önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Çevre ve insan sağlığı için yapılacak yatırımların ve harcamaların sosyal faydasını maddi olarak ifade etmek 

imkânsızdır.  

      

 

 



 

 

Bölgeden toplanan Zirai ilaç kutuları resim  

 

 


