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A. YETİŞTİRİCİLİK 
 
1. Giriş 
Ceviz, mobilya sanayinde, farmakolojide, boya sanayinde ve gıda sanayinde kullanılır.  
 
Kerestesi       Mobilya sanayinde   
Yapraklarından elde edilen Juglans yağı    Farmakolojide  
Yeşil Kabukları      Boya sanayinde   
Meyvesi       Gıda sanayinde kullanılır. 
 
Ceviz meyvesinde en fazla A vitamini bulunur (30 I-U ). Yağ oranı  ise  % 60 ‘ ın üzerin-
dedir. 
 
100 Gram Ceviz İçinde;  
 68 Gram Yağ,  
 14 Gram Protein,  
 3 Gram Karbonhidrat,  
 630 Kcal Enerji vardır.  
 
Cevizin içindeki yağın %88 'i sağlıklı yaşam için gerekli olan doymamış yağ asitlerinden 
linoleik asit (Omega-3)'dir. Ceviz Kollestrol içermez. Vücut için gerekli tiamin B6, folik asit, 
demir, çinko, Mg, P, K ihtiva eder.  
 
İçerdiği Omega3 yağ asitleri etkisi ile;  
 Koroner kalp hastalığı riskini azaltır, 
 Trigliserid ve kolestrol düzeyini düşürür, 
 Kanın pıhtılaşmasını önler, 
 İltihabı hastalıkların gelişmesini önler, 
 İyi bir protein kaynağıdır. 
 
2. Cevizin Bitkisel Özellikleri 
 
Kök 
 Tohumdan yetişen ceviz ağaçları kuvvetli bir kazık kök sistemine sahiptir, 
 Kök uzunluğu ilk yıl sürgün uzunluğunun yaklaşık 2-3 katı kadar olabilmektedir, 
 Ceviz köklerinin kumlu (hafif yapılı) ve iyi drene olabilen topraklarda 4m derine kadar 

indiği belirtilmekteyse de genellikle 2 m. derinlikte son bulmaktadır, 
 Çoğunlukla köklerin %75’i ya da daha fazlası toprak yüzeyinden itibaren yaklaşık 70-100 

cm derinlikte bulunmaktadır, 
 Yan kökler yaklaşık 20 m’ye kadar ulaşabilmektedir. Yan kök oluşumu birinci yılda azdır 

ancak takip eden yıllarda hızlı bir gelişme göstermektedir, 
 Yan köklerin oluşumu bir düzen takip etmediğinden toprak içindeki dağılımı da homojen 

değildir, 
 Kök sisteminin genişliği kaba kumlu topraklarda ince tekstürlü topraklara göre daha fazla 

olmaktadır, 
 Toprak içinde kök gelişmesini engelleyecek herhangi bir fiziksel (geçirimsiz tabaka, kaya 

vb.) ya da kimyasal faktör (yüksek taban suyu vb.) direkt olarak ağacın büyüklüğünü ve 
kuvvetini de etkilemektedir.  



Gövde 
 Ağaç gövdesi ilk yıllarda genellikle gümüş renginde olup yüzeyi pürüzsüzdür, 
 Ağaç yaşlandıkça gövde rengi koyulaşmakta ve gri-siyaha dönmektedir. Aynı zamanda 

gövde üzerinde uzun çatlaklar meydana gelmektedir, 
 Odunu koyu renkli olup sert, sağlam, dekoratif ve uzun ömürlüdür. İşlemeye çok 

uygundur ve kolayca cila kabul eder. Bu nedenle daha çok ev mobilyası üretiminde 
dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Bunun yanında parke üretiminde, spor aletleri, müzik 
aletleri yapımında ve oymacılıkta kullanılmaktadır, 

 Ceviz odunu silah endüstrisinde, tüfek kundağı ve silah kabzası yapımında da önemli bir 
yere sahiptir,  

 
Ana dallar ve yıllık sürgünler 
 

 
 

 Ana dallar kalındır ve gri renklidir, 
 Gövdedeki dallanma çoğunlukla 1-2 m’den başlamaktadır, 
 Birkaç yıllık genç dallar kahve renklidir, 
 Tam verim çağındaki ağaçlarda yıllık sürgün uzunluğu ortalama 10-25cm arasındadır, 
 Sürgünler tüysüzdür ve önce parlak yeşil renkli iken olgunlaşma ile birlikte koyu zeytin-

yeşili olmakta ya da kahverengileşmektedir,  
 Genç sürgünler köşeli bir yapıdadır ancak olgunlaşma ile birlikte yuvarlaklaşır,  
 Sürgünlerin öz kısmı lamelli yani bölmelidir. Olgunlaşma ile birlikte öz kısmı 

daralmaktadır, 
 Yaklaşık 1m uzunluğundaki bir sürgünde uç kısımdaki öz genişliği sürgün kalınlığının 

yaklaşık %75’ini oluştururken, orta kısımda %50’sini, dip kısımda ise %19’unu 
oluşturmaktadır.  

 
Yaprak 
 Ceviz yaprakları bir bileşik (pinnate) yapraktır, 
 Uzun bir sap ekseni üzerinde karşılıklı olarak çıkmış yaprakçıklar ile en uçtaki tek 

yaprakçıktan oluşur, 
 Toplam 5-11 (nadiren 13) yaprakçık bulunur, 
 Yaprakçıkların şekli çeşide göre değişmekle beraber çoğunlukla geniş elips şeklindedir ve 

5-12cm uzunluğundadır. Yaprakçıklar sivri uçludur, 
 Yaprakçıkların üst yüzü parlak yeşil renkli olup neredeyse tüysüzdür ve aromatik bir 

kokuya sahiptir, 
 Yapraklar dal üzerinde helezonik bir şekilde dizilmektedir.   
 
Tomurcuk 
 Yaprak koltuklarında alt alta sıralanmış, yeşil-kahve renkli, 1-3 adet odun gözü (boyunlu, 

nokta ve düğme göz) bulunmaktadır, 
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 Nokta Göz; En altta bulunan ve en küçük yapıya sahip gözdür. Düğme veya boyunlu göz 
sürmezse bu göz sürer, 

 Düğme Göz; Bunlardan en üstte olanı en büyük olanıdır ve normalde bu göz sürer, 
 Ancak bu gözlerin zarar görmesi durumunda alttaki gözler sürmektedir, 
 Boyunlu Göz; Boyunlu gözlerden süren sürgünler dar açı yaptığından genellikle 

istenmezler, 
 Fidanlara şekil verilirken bu gözler kesilerek çıkartılır, 
 Erkek çiçek tomurcukları yaprak koltuklarında oluşmaktadır, 
 Sürgün uçlarındaki tomurcuklar ise karışık tomurcuk olup hem sürgün hem de dişi çiçeği 

oluşturmaktadır.  
 
3. Cevizin İklim ve Toprak İstekleri 
İklim İsteği 
Kış soğukları bitkileri öldürecek kadar (-25ºC) düşük olmamalıdır. 38ºC sıcaklıktan sonra 
güneş yanıklığı, iç büzülmesi gibi zararlar başlar. Bu nedenle -25ºC ve 38ºC ceviz ağacının 
yetişebileceği sıcaklık aralığını göstermektedir. Soğuklama ihtiyacı (800–1800 saat) 
karşılanmalıdır. Ceviz rüzgârlarla tozlanması nedeniyle tozlanmayı garanti altına alacak 
yeterli oranda rüzgâr ve açık hava ceviz yetiştiriciliğinde arzulanan iklim istekleri arasında 
bulunmaktadır. Özellikle tozlanma zamanı havaların sisli gitmesi arzulanmaz. Ceviz için en 
uygun rakım 800-1200 m dır. 
 
Ceviz ağacının en önemli niteliklerinden birisi, değişik toprak ve iklimlere kolayca uyum 
sağlamasıdır. Ceviz, deniz seviyesinden 1700 m. yükseklikteki alanlara kadar yayılış gösterir. 
Mutedil iklim meyve türlerinden olan ceviz, hem yüksek ve hem de düşük sıcaklığa karşı 
hassastır. Geç sonbahara kadar gelişmesi devam eden genç ceviz ağaçlarının uç sürgünleri 
iyice olgunlaşmamış ise -10 °C'de zarar görmektedir.   Sonbaharın erken donlarında -9 °C ile 
-12°C' de odunlaşmamış sürgünler zarar görür. Geç ilkbahar donları; tomurcukların kabarma 
zamanında daha fazla zarar yapar. Tomurcuklar kapalı olduğu dönemde -3°C'ye, tam 
çiçeklenme döneminde -1°C’ye kadar dayanabilir. Çiçek döneminde soğuktan zararlanma 
daha sık görülür.  
 
Toprak İsteği 
 Ceviz ağaçları toprak bakımından seçici olmamakla beraber, taban suyu seviyesi 2.5-3.0 

metreden yukarı olmayan, fazla su tutmayan, gevşek, süzek alüvyonlu topraklarda daha 
iyi gelişir, 

 Su tutan killi topraklarda ve durgun sulu yerlerde gelişemez. Ceviz ağacının gelişmesi 
ilkbahardan başlayarak meyvenin olgunlaşıp yere düşeceği zamana kadar devam eder, 

 Ceviz kökleri kazık köklü olup, derine uzadıklarından alt kısımları rutubetli olan, derin ve 
yumuşak topraklar yetiştiricilik için daha uygundur, 

 Fazla oranda kireç ihtiva etmeyen ve su tutmayan, nemliliğini muhafaza eden derin 
topraklarda iyi gelişir, 

 Verimli topraklarda veya gübreleme, sulama gibi kültürel tedbirlerle verimliliği arttırılan 
topraklara dikildiğinde, cevizlerde gelişmenin hızlandığı ve meyve veriminin arttığı 
görülür, 

 Ceviz ağaçları her ne kadar yazları bol güneşli, kışları ılıman geçen, soğuk rüzgarlardan 
korunmuş vadilere daha çok uyum sağlamışsa da, soğuklama ihtiyacı, uyanma ve kış 
dinlenme periyotları dikkate alınarak bahçe kurulduğunda, kışı sert geçen yerlerde de 
yetiştiği görülmektedir, 



 Yer seçimi bakımından ceviz tarımını sınırlayan en önemli faktörlerden birisi, taban suyu 
seviyesi ve suyun kalitesidir, 

 Fazla nem ve durgun sular kökler için gerekli oksijenin alınmasını engeller, bu nedenle 
kök gelişimi yavaşlar ve ağacın gelişmesi durur, 

 Yaprak damar araları açık yeşil, damarlar ise kahverengi bir renk alır, sürgün uçlarında 
kurumalar görülür, 

 Yüksek taban suyu seviyesi drenaj kanalları açılarak düşürülmediği durumda da birkaç yıl 
içinde ağaç tamamen kurur, 

 Bu bahçelerde fidanlar gelişme çağında iken hiçbir gelişme noksanlığı ve belirti 
göstermemesine karşılık, 5-7 yaşlarındaki fidanlar 5-6 m boy aldığında, cevizlerin gelişme 
düzeni bozulur ve bahçede taban suyunun daha yüksek olduğu yerlerden başlamak üzere, 
ağaçlar kurumaya başlarlar, 

 
4. Arazi Seçimi 
Ceviz ağacı, köklerinin 2,5-3 metreye kadar rahatça gelişebileceği topraklarda en iyi biçimde 
yetişir. Bu nedenle, bahçe tesisinden önce toprağın 3 metre kadar altı, bir sondaj ile kontrol 
edilir. Çünkü ceviz kazık köklü meyvedir. Yer seçimi bakımından ceviz tarımını sınırlayan en 
önemli faktörlerden birisi, taban suyudur. Taban suyu yüksek olan yerlerde ağacın gelişmesi 
durur, birkaç yıl içinde tamamen kurumaya başlar. Cevizler, toprak tuzluluğuna dayanım 
yönünden orta derecedeki meyveler grubuna girmektedir. 
 
Toprak ve iklim analizi sonuçları değerlendirilerek ceviz yetiştiriciliği için en uygun arazi 
tespitinin yapılması gerekir. Burada yapılacak olan seçimde arazinin sulanabilir olması, 
elektrik sağlanabilmesi, yol ile ulaşılabilir olması, topografik yapısının uygunluğu göz önüne 
alınır. 
 
5. Fidan Seçimi ve Yerleştirilmesi 

 
 
Toprak analizi, iklim analizi sonuçlarına göre araziye ve bölgeye uygun anaç ceviz fidanı 
seçilir.  
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çiçek açar, don alıp çiçeklerini döker ve verim gerçekleşemez. Hâlbuki doğru olan doğru anaç 
fidanın seçilip bölge özelliklerine göre aşılama yapılarak, en iyi verimi almaktır.  
 
İyi bir ceviz fidanında aranacak özellikler; 
 Periodisite göstermemeli, yani bir yıl çok, bir yıl az ürün vermemeli. Her yıl muntazam 

meyve vermelidir, 
 Randımanı yüksek olmalı. Yani 100 Kg kabuklu cevizden en az 66 Kg. iç ceviz elde 

edilmelidir, 
 Verimi yüksek olmalı. Eşit koşullara sahip normal, ceviz ağaçlarına göre iç ceviz olarak 

8–10 kat fazla ürün vermelidir, 
 Hastalık ve haşereye karşı dayanıklı olmalıdır, 
 İlkbaharda geç kalmış donlarından etkilenmemeli, normal şartlarda üç hafta geç çiçek 

açmalı ve kendini dölleyebilmelidir, 
 Kabukları ince olup, elle kolayca kırılmalıdır, 
 Şiddetli kış donlarına dayanıklı olmalıdır, 
 İçleri parçalanmadan tam çıkmalıdır, 
 Sofralık cevizlerde et rengi beyaz, pürüzsüz ve yağ oranı az olmalıdır, 
 Kuvvetli bir kök sistemine sahip olmalıdır. Özellikle kurak koşullarda yaşaması için güçlü 

bir kazık kök oluşturulmalıdır, 
 Ana gözlere ilave olarak yan gözlerde meyve vermelidir, 
 Erken meyveye yatmalıdır. Tohumdan yetişmiş olan bir ceviz, 10 yaşında ekonomik 

anlamda (beher ağaç 30 kg. kabuklu ceviz) verime başlamalıdır, 
 Uzun ömürlü olmalı, normal bakım koşullarında 300–500 sene yaşayabilmelidir. Böyle 

bir ağaç 350 kg kabuklu ürün vermelidir, 
 Erken hasat olumuna gelmelidir. Bu da taze ve turfanda olarak hem pahalı hem kolay 

pazarlama olanağı sağlar. 
 
Cevizlerde tohum anacı olarak halen BALABAN çeşidi kullanılmaktadır. 
 
Bazı Önemli Ceviz Çeşitleri ve Özellikleri 
 
Çeşit   Özellikleri Tozlayıcısı 

Yalova  1  Akdeniz ve Ege dışındaki   tüm bölgelere önerilir. Taze ve  
kuru  olarak tüketilir. Eylül  sonunda hasat  edilir.       Yalova 2 Yalova 4 

Yalova 2 
Taze tüketime  elverişlidir. Kayda değer hastalık, zararlı, 
soğuk ve güneş yanıklığı zarar. 
                                                                                              

Yalova 1 

Yalova 3 
Kuru olarak değerlendirmeye uygundur. Eylül  sonunda hasat 
edilir. Hastalık ve zararlılara mukavimdir. 
                                      

Yalova 4 

Yalova 4 Erkek ve dişi çiçekler birbirine  yakın olgunlaşır. Kuru iç 
olarak tüketime elverişlidir. Eylül sonunda  hasat edilir. Yalova1 Yalova 3 

Şebin Tomurcuklar geç patlar iç kuru  ceviz olarak tüketilmeye 
elverişlidir.         Bilecik 

Bilecik Tomurcuklar geç uyanır. Lezzetlidir. İç kuru  ceviz olarak 
tüketilir. Eylül sonlarında hasat  edilir.     



1974/4 İç ceviz olarak  tüketilir.    Yalova 4 
1974/7 Taze tüketim  için elverişlidir. Meyve çok  iridir.   
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Ashley Payne’ye benzer verim ve kalitede üstündür. Yan tomurcuklar 
%80 verimlidir.   

Midland 
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pürüzlülük orta, kabukta  yapışma çok iyi iç kuru ceviz  olarak 
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7. Bahçe Bakımı 
 
Budama ve Dal Açımı 

 
Ceviz ağaçlarında  verimi artırmak  üzere taç içerisini sıklaştıran fazla kalınlaşmamış dallar 
dipten, taç yüzeyini oluşturan dallar da 2-3 yıllık dal seviyelerinden budanarak  
seyreltilmelidir. Ürün budamasında daima çıkarılan dalın kalınlığının bırakılan daldan ince 
olmasına özen gösterilmelidir. 
 
Ağaçların şekil budaması özellikle dikkat edilmesi gereken unsurların başında gelmektedir. 
 
Budama ile; 
 gövde üzerinde düzenli ve dengeli bir taç oluşumu sağlanır,  
 verimli döneme çabuk geçilir, ağaç bakımı kolaylaşır,  
 kuru dallar temizlenir,  
 birbiri üzerine binen dallar seyreltilir,  
 fidanın güneş ışığından tam yararlanması sağlanır,  
 periyodisite denilen ağaçların bir yıl çok, bir yıl az ürün vermesi önlenerek her yıl düzenli 

ürün alınır, ceviz kalitesi iyileştirilir, ileriki yıllarda ceviz yükünü taşıyacak kuvvetli dallar 
oluşturulur ve ağaca şekil verilir. 

 
Ceviz ağacı 100-150 sene gibi ömre sahiptir. Tekniğine uygun tesis edilmiş bahçelerde ağaç 
başına verim 120-150kg olmaktadır. 
 
Gübreleme 
Cevizin en fazla gereksinim duyduğu makro elementler azot ve potasyumdur. Dikimden önce 
yalnız fosfat ve potasyumlu gübre uygulanır. Fidanların birinci yaşından başlayarak ağacın 
her yaşı için 100 gr/ağaç hesabıyla toprak ph sına göre amonyak nitrat veya amonyum sülfat 
verilir. 
 
Çapalama 
Dikilen fidanların çevresinin doğru zamanda çapalanıp hem havalandırılması hem de 
verilecek gübre ve suyu kolaylıkla alması sağlanmalıdır. 
 
Zirai ilaçlama 
Cevizlerde görülen en önemli hastalık ceviz antraknozudur (gnomonia leptostyla). Ağacın 
yaprakçık, meyve, genç sürgün ve yaprak saplarında görülen bu hastalıktan dolayı ağaç yaz 
ortalarında kenarları kurumuş, kıvrılmış ölü yapraklarla kaplanır ve bu yapraklar daha sonra 
dökülür. Meyve kabuğundan meyvelere geçebilen bu hastalık meyvede küçük noktalar veya 
daha büyük kara lekeler halinde görülür. Hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde “Bordo 



Bulamacı (göz taşı)” veya diğer hazır bakırlı preparatlarla ağacın bütün gövde ve dalları iyice 
ilaçlanmalıdır. 
 
Cevizde en önemli zararlılardan biri ceviz iç kurdudur (cydia pomonella). Kurdun larvaları 
meyveye zarar verir. Meyve içinde bir aydan fazla süre beslenen iç kurdu, sonuçta meyvelerin 
dökülmesine neden olur. Mücadele için Azinphos methyl, Carbaryl veya Phosalone suya 
karıştırılarak uygulanır. Kimyasal mücadele haziran ayı içinde, ceviz meyveleri erik 
büyüklüğüne geldiğinde yapılmalıdır.  
 
Mantar enfeksiyonuna  karşı  Mayıs ve Haziran aylarında  koruyucu olarak  iki ilaçlama 
yapılmalıdır (%0,5 lik bakırlı ilaç). 
 
Meyveler can eriği  iriliğini  alınca  Haziran ayı içersinde atılacak  bakırlı  ilaç  ile iç kurduna  
karşı  insektisit  de  tatbik  edilmelidir. Yine  Temmuz  ayının başında ve  sonunda  kabuk  
sertleşmeden  önce  2 defa  fungusit  ve  insektisit  karışımı  tatbik  edilmelidir. 
 
8. Hasat 
Cevizin yeşil kabuğunun 1/3′ü çatladığında hasada başlanılabilir. İç ceviz ve yeşil kabuğun 
olgunlaştığı dönem olarak kabul edilen derim safhasının hemen ardından meyvelerin 
toplanması, yeşil kabuktan ayrılması ve kurutma işleminin başlatılması gerekmektedir. Eğer 
meyve derim edildikten sonra bahçeden toplanmayacaksa, ağaç üzerinde bırakılması iç ceviz 
açısından çok daha sağlıklıdır. 
 
Cevizde hasat, iklim şartlarına bağlı olarak Ağustos ayında başlar Ekim ayının sonuna kadar 
devam eder. Hasat zamanı çeşitlere göre değişmekte olup, taze tüketim için erken hasat edilir. 
Hasat öncesi ağaçlar mutlaka sulanmalı ve hasada sabah veya akşamüstü serin saatlerde 
başlanılmalıdır. Uygun hasat dallarda silkeleme şeklinde yapılmalı sırık vb. ağaca zarar 
verecek herhangi bir araç kullanılmamalıdır. 
 
Tohumluk olarak seçilen kabuklu cevizler, üzerini örten yeşil kabuğun %80’ini çatladıktan 
sonra hasat edilmelidir. 
 
9. Ceviz İşleme 
Hasat edilen meyveler yeşil kabuktan temizlendikten sonra, ceviz ağacının gölgesinde veya 
doğrudan güneş almayan gölgelik, havadar ve rutubetsiz yerlerde örtüler üzerine 15–20 cm 
kalınlığında serilerek kurutulmalıdır. 
 
İç ceviz için cevizler daha kurumadan (nemli iken) kırılma işlemine tutulur. Böylece daha 
kolay bir şekilde için tüm olarak çıkması sağlanır. İç ceviz olarak pazarlanacak cevizlerde 
hasat işleminin ardından kırma işlemi gerçekleşmektedir. Piyasada iç oranı yüksek olan ceviz 
fiyatlarının daha cazip olması cevizlerin bütün halinde çıkarılmasının önemini arttırmaktır. İç 
cevizin bütün olarak çıkmasına olanak sağlamak için yapılacak en önemli uygulama 
kırılmadan önce ceviz neminin yükseltilmesi olacaktır. Nemi yükseltilen ceviz kabuğundan 
hem kolay hem de bir bütün olarak çıkacaktır. 
 
Ülkemizde genelde cevizler dışarıda gölgede kurutulmaktadır. Bazı yörelerimizde ise güneş 
altında 7-10 gün bekletilerek kurutma yapılmaktadır. Bu da başta iç renginin koyulaşması gibi 
çeşitli kalite kayıplarına neden olmaktadır. Bu yüzden bu kurutma şekli yanlıştır. Ceviz direkt 
olarak güneş ışığı altında kurutulmamalıdır. 
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10. Depolama 
Cevizler yüksek yağ içeriğine sahip meyve olduğu için uygun şartlarda depolanması başta iç 
meyvenin bünyesindeki yağ bozulmaları açısından önemlidir. Bu yüzden cevizler düşük 
sıcaklıklarda (0- 4 0C) ve kuru ortamlarda uzun süre saklanabilirler. İç ceviz ambalajının ışık 
geçirmeyen vakumlu plastik torbalarla yapılması ve etiketlenmesi tüketiciler açısından çok 
önemlidir. Hasat ve hasat sonrasındaki dönemlerde işlemlerin doğru yapılması üretici ve 
dolaysıyla da ülke cevizciliği için çok dikkat edilmesi gereken konuların biridir. T.S.E. ye 
göre kurutulmuş kabuklu cevizlerde %8, iç cevizde ise %5 nem oranı istenir. 
 
B. BAHÇE TESİS EDERKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN DİĞER 

KONULAR 
 
1. Sulama İçin Kuyu ve Kanal Açma 
Sahada yapılan toprak analizi ve çevre değerlendirmesi sonucunda ne kadar suya ihtiyaç 
olacağı tespit edilir. Su temini için keson ve artezyen kuyular açılır. Kuyu sayısını suyun 
verimi belirler.  
 

 
 
2. Su Almak İçin Pompa 
Kanaldan veya keson kuyudan suyu çekip damla sulama sistemine vermek üzere depolamak 
için pompa kullanılmaktadır. 
 
3. Sulama Deposu Yapılması 
Açılacak kuyuların verimi ışığında gerektiği takdirde su depoları yapılır.  
 
4. Damla Sulama Sistemi 
Tüm saha sulama boruları ile donatılıp, her ağaca damlama sistemi bağlanır. Bu sistem 
merkezi bir kontrol ile sürekli denetim altında tutularak optimum su verilmesi sağlanır. Hem 
çevre açısından gereksiz su kullanımını engellemek hem de ceviz bahçesinin başarısı 
açısından damla sulama sistemi vazgeçilmezdir. 
 
5. Elektrik Hattı Bağlanması 
Sahanın içerisine, en yakın sistemden elektrik getirip trafo konulmalıdır.  
 
C. CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ 
 
Ceviz yetiştiriciliği için genel anlamda aşağıdaki desteklerden bahsetmek mümkündür: 
1. Çevre ve Orman Bakanlığı Destekleri 
 
a. ORKÖY Destekleri  
 



Genel Bilgi: 
ORKÖY’ÜN Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Birlikler, Şahıslar ve Köy Tüzel 
kişiliklerine yönelik aşağıdaki başlıklarda toplanan proje uygulamaları bulunmaktadır: 
 
İlgili Destekler: 
Boylu Fidan Yetiştiriciliği 
Vade Süresi: 7 yıl olup, ilk 4 yıl ödemesiz dönemdir. 
Geri Ödeme Oranları: 5. yıl %20, 6. yıl %35, 7. yıl %40’tır. 
Kapasitesi: 5 dekar alanda boylu fidan yetiştiriciliği (Sedir, Karaçam, Mavi Ladin, At 
Kestanesi, Meşe, Ihlamur, Huş, Akçaağaç, Dişbudak, İğde, Çınar, Ceviz, Altuni Mazı, ,Servi, 
Sarıçam vb.) 
 
Fidan bedeli, repikaj kabı, damlama sulama sistemi, tel bedeli ve nakliye bedeli krediden 
karşılanmaktadır. 
 
Erişim Adresi:  
www.orkoy.gov.tr 

 
b. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 
Genel Bilgi: 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından, bozuk vasıflı orman 
alanlarında ve boş orman topraklarında, hazine arazilerinde gerçek ve tüzel kişilerin 
mülkiyetindeki alanlarda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan proje 
doğrultusunda yapılan ağaçlandırmalara “Özel Ağaçlandırılmalar” altında destek 
sağlanmaktadır. 
 
Kimler Başvurulabilir: 
Özel Ağaçlandırma Yapabilecek Kişi ve Kurumlar; 
 Köy Tüzel Kişilikleri,  
 Belde, İlçe, İl ve Büyükşehir Belediyeleri,  
 Kamu Kurum ve Kuruluşları,  
 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri,  
 Köye Hizmet Götürme Birlikleri,  
 Odalar, Dernekler, Vakıflar,  
 Her türlü ticari şirketler,  
 Gerçek kişiler,  
özel ağaçlandırma yapabilir.  
 
Uygun Başvuru Konuları: 
Hibe veya kredi verilen iş grupları şunlardır;  
 Arazi hazırlığı(sahadaki istenmeyen örtünün temizlenmesi ve toprağın sürülmesi)  
 Dikim veya ekim bedeli,  
 Fidan(aşılı-aşısız) veya tohum bedeli,  
 Dikenli tel çit ihata bedeli,  
 3 yıllık bakım giderleri,  
 Proje yapım bedeli,  
 Canlandırma kesimi,  
 Aşı kalemi veya göz aşı yapılması. 

10. Depolama 
Cevizler yüksek yağ içeriğine sahip meyve olduğu için uygun şartlarda depolanması başta iç 
meyvenin bünyesindeki yağ bozulmaları açısından önemlidir. Bu yüzden cevizler düşük 
sıcaklıklarda (0- 4 0C) ve kuru ortamlarda uzun süre saklanabilirler. İç ceviz ambalajının ışık 
geçirmeyen vakumlu plastik torbalarla yapılması ve etiketlenmesi tüketiciler açısından çok 
önemlidir. Hasat ve hasat sonrasındaki dönemlerde işlemlerin doğru yapılması üretici ve 
dolaysıyla da ülke cevizciliği için çok dikkat edilmesi gereken konuların biridir. T.S.E. ye 
göre kurutulmuş kabuklu cevizlerde %8, iç cevizde ise %5 nem oranı istenir. 
 
B. BAHÇE TESİS EDERKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN DİĞER 

KONULAR 
 
1. Sulama İçin Kuyu ve Kanal Açma 
Sahada yapılan toprak analizi ve çevre değerlendirmesi sonucunda ne kadar suya ihtiyaç 
olacağı tespit edilir. Su temini için keson ve artezyen kuyular açılır. Kuyu sayısını suyun 
verimi belirler.  
 

 
 
2. Su Almak İçin Pompa 
Kanaldan veya keson kuyudan suyu çekip damla sulama sistemine vermek üzere depolamak 
için pompa kullanılmaktadır. 
 
3. Sulama Deposu Yapılması 
Açılacak kuyuların verimi ışığında gerektiği takdirde su depoları yapılır.  
 
4. Damla Sulama Sistemi 
Tüm saha sulama boruları ile donatılıp, her ağaca damlama sistemi bağlanır. Bu sistem 
merkezi bir kontrol ile sürekli denetim altında tutularak optimum su verilmesi sağlanır. Hem 
çevre açısından gereksiz su kullanımını engellemek hem de ceviz bahçesinin başarısı 
açısından damla sulama sistemi vazgeçilmezdir. 
 
5. Elektrik Hattı Bağlanması 
Sahanın içerisine, en yakın sistemden elektrik getirip trafo konulmalıdır.  
 
C. CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ 
 
Ceviz yetiştiriciliği için genel anlamda aşağıdaki desteklerden bahsetmek mümkündür: 
1. Çevre ve Orman Bakanlığı Destekleri 
 
a. ORKÖY Destekleri  
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Özel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılabilecek türler aşağıdaki gibidir: 
 Orman alanlarında yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında; çam (fıstıkçamı, kızılçam,  

karaçam) sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, çınar, kavak, okaliptüs, 
ıhlamur, kayın, gürgen, ceviz, kestane, antepfıstığı, menengiç, sakız ağacı, harnup, 
kuşburnu, defne, alıç, badem, mahlep gibi orman ağacı türleri kullanılabilir, 

 Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu türlerin yanında zeytin de kullanılabilir. Özel 
ağaçlandırma çalışmalarında tek bir tür kullanılabileceği gibi birden fazla tür de 
kullanılarak karışık ormanlar kurulabilir, 

 Ayrıca, özel ağaçlandırma yapılan ana türün altında alt tür olarak kekik, biberiye, adaçayı, 
böğürtlen, kardelen vb. tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin 
verilebilir. Hazine ve sahipli arazilerde bunlarla birlikte tarımsal faaliyette de 
bulunulabilir. Alt türler için saha tahsisi/kiralama yapılmaz.  

 
Nasıl Başvurulur: 
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel-imar ihya çalışması yapmak üzere saha 
tahsisi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;  
 Orman alanlarında müracaatta bulunacakları sahanın yeri ve mevkisini gösteren harita veya 

krokiyle birlikte orman işletme şefliği, orman işletme müdürlüğü veya orman bölge 
müdürlüklerine, 

 Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerde en son duruma göre düzenlenmiş tapu senedi ve 
çaplı tasarruf belgesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde de müracaat 
sahasına ait kroki veya harita ile birlikte illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara, 

 Sahipli arazilerde tapu senedi, tapu kayıt örneği ve çaplı tasarruf belgesi (tapu çapı) veya 
tapu müdürlüklerince onaylı tapuya uygun kroki ile birlikte İl Müdürlüğü’ne, 

müracaatta bulunurlar. 
 
Birden fazla kişinin ortak olarak müracaatta bulunması halinde, başvuru dilekçesinde tüm 
müracaatçıların isim, adres ve imzaları bulunur. Ayrıca tebligatın kim adına yapılacağı 
hususu belirtilir. 
 
Köy tüzel kişiliği adına yapılan müracaatlarda köy kararı aranır. 
 
Belediye tüzel kişiliklerinde müracaatı, belediye başkanı veya belediye meclisinin yetki 
vereceği kişi veya kişiler yapar. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında müracaat birim amiri veya birim amirinin yetki verdiği, diğer 
tüzel kişiliklerde ise (şirket, holding, dernek, vakıf v.b.) yönetim kurulunun yetki verdiği 
kişilerce yapılır. Yetki belgesi dilekçeye eklenir. 
 
Sağlanan Destekler: 
Özel ağaçlandırma çalışmalarında köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere 
kredi verilmektedir.  
 
Hibe/Kredi Koşulları: 
Çam (fıstıkçamı, kızılçam, karaçam) sedir, köknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, 
çınar gibi asli orman ürünü veren türlerle yapılan özel ağaçlandırmalara verilen kredilerden 



faiz alınmaz. Verilen krediler otuzuncu (30) yılın ekim ayında bir defada anapara olarak geri 
alınır.  
 
Ceviz, kestane, antepfıstığı, mahlep, kavak, okaliptüs, badem ve harnup gibi hızlı gelişen ve 
daha ziyade meyvesinden faydalanılan türlerle yapılan özel ağaçlandırma çalışmaları için 
verilen kredilerden yıllık Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın küçük ölçekli tarımsal 
işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin yedide biri oranında faiz alınır. Bu 
faiz oranı genel olarak % 1,5–2,0 arasındadır. Verilen krediler on beşinci (15) yılın ekim 
ayında faizi ile birlikte bir defada geri alınır.  
 
Hibe/Kredi Miktarı: 
Arazinin meyiline, toprak yapısına, taşlılık durumuna, kullanılacak fidanın yaşına, ambalaj 
durumuna ve fidanların aşılı olup olmadığına göre değişiklik göstermekle birlikte 2009 yılı 
birim fiyatlarına göre; 
 1 da badem ağaçlandırması (makinali) için verilebilecek hibe veya kredi:440 ile 500 TL, 
 1 da badem ağaçlandırması (işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 345 ile 420 TL, 
 1 da ceviz ağaçlandırması (makinali) için verilebilecek hibe veya kredi: 300 ile 420 TL, 
 1 da ceviz ağaçlandırması (işçi) için verilebilecek hibe veya kredi: 220 ile 300 TL  
arasında hibe veya kredi verilebilmektedir. 
 
Erişim Adresi: 
www.agm.gov.tr 
 
2. Tarım Bakanlığı Destekleri 

 
2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI 
ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 
1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 
2 Toprak Analizi 2,5 

3 Organik Tarım 
Tarla bitkileri, Meyve, Sebze 25 
Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 
Ek 

4 İyi tarım Meyve, Sebze 20 
Örtüaltı 80 

5 

MAZOT DESTEĞİ 
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 2,5 
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve 3,75 
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 6 

6 

GÜBRE DESTEĞİ 
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali 3,5 
Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve 4,75 
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri 6 

7 FINDIK 150 
HAYVANCILIK DESTEKLERİ 

1 Yem Bitkileri (TL/da) 

Yonca (sulu) 130 
Yonca (kuru) 70 
Korunga 90 
Tek Yıllıklar 30 

Özel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılabilecek türler aşağıdaki gibidir: 
 Orman alanlarında yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında; çam (fıstıkçamı, kızılçam,  

karaçam) sedir, göknar, ladin, meşe, akasya, akçaağaç, karaağaç, çınar, kavak, okaliptüs, 
ıhlamur, kayın, gürgen, ceviz, kestane, antepfıstığı, menengiç, sakız ağacı, harnup, 
kuşburnu, defne, alıç, badem, mahlep gibi orman ağacı türleri kullanılabilir, 

 Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu türlerin yanında zeytin de kullanılabilir. Özel 
ağaçlandırma çalışmalarında tek bir tür kullanılabileceği gibi birden fazla tür de 
kullanılarak karışık ormanlar kurulabilir, 

 Ayrıca, özel ağaçlandırma yapılan ana türün altında alt tür olarak kekik, biberiye, adaçayı, 
böğürtlen, kardelen vb. tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin 
verilebilir. Hazine ve sahipli arazilerde bunlarla birlikte tarımsal faaliyette de 
bulunulabilir. Alt türler için saha tahsisi/kiralama yapılmaz.  

 
Nasıl Başvurulur: 
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel-imar ihya çalışması yapmak üzere saha 
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 Orman alanlarında müracaatta bulunacakları sahanın yeri ve mevkisini gösteren harita veya 

krokiyle birlikte orman işletme şefliği, orman işletme müdürlüğü veya orman bölge 
müdürlüklerine, 

 Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerde en son duruma göre düzenlenmiş tapu senedi ve 
çaplı tasarruf belgesi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde de müracaat 
sahasına ait kroki veya harita ile birlikte illerde valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara, 
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Birden fazla kişinin ortak olarak müracaatta bulunması halinde, başvuru dilekçesinde tüm 
müracaatçıların isim, adres ve imzaları bulunur. Ayrıca tebligatın kim adına yapılacağı 
hususu belirtilir. 
 
Köy tüzel kişiliği adına yapılan müracaatlarda köy kararı aranır. 
 
Belediye tüzel kişiliklerinde müracaatı, belediye başkanı veya belediye meclisinin yetki 
vereceği kişi veya kişiler yapar. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarında müracaat birim amiri veya birim amirinin yetki verdiği, diğer 
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çınar gibi asli orman ürünü veren türlerle yapılan özel ağaçlandırmalara verilen kredilerden 
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Silajlık Tek Yıllıklar 45 
Silajlık Mısır (sulu) 55 
Silajlık Mısır (kuru) 30 
Yapay Çayır-Mera 75 

2 Arıcılık Arıcılık (TL/kovan) 7 
Bombus Arısı (TL/koloni) 60 

3 Su Ürünleri 

Alabalık (TL/Kg) 0,65 
Çipura-Levrek (TL/Kg) 0,85 
Yeni Türler (TL/Kg) 1 
Midye (TL/Kg) 0,2 
Yavru (TL/adet) 0,06 

4 Süt Primi (TL/Lt) Sığır-Manda Sütü 0,06 
Koyun-Keçi Sütü 0,15 

5 Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) 

Sığır 225 
Manda 300 
Sığır (Soykütüğü İlave) 50 
Hastalıklardan Ari 300 
Koyun-Keçi 15 

6 Tiftik Üretim Desteği (kg) 
Oğlak Tiftiği 15 
Ana Mal (İnce, İyi) 14 
Tali 10 

7 İpek Böceği Desteği 
Tohum (TL/Kutu) 30 
1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, 
Diğer(TL/Kg) 20 

8 Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma 

Büyükbaş (TL/baş) 400 
Küçükbaş (TL/baş) 70 
Arı (TL/kovan) 20 

Elit Sürü (TL/baş) Anaç 30 
Yavru 40 

Taban Sürü (TL/baş) Anaç 30 
Yavru 20 

9 Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş) 500 
10 Besi Desteği(Büyükbaş) (TL/baş) 300 
11 Projeli Damızlık koyun-Keçi Desteği(TL/baş) 40 

12 Buzağı Desteği 
Brusella S-19 Aşısı 25 
Suni Tohumlama 75 
Suni Toh.Doğ.Çevir.Melezi 150 

13 Kuzu ve Oğlak Desteği   Brucellosis Rew-1 aşısı 4 

14 Aşı Desteği(Baş) 

Büyükbaş Brucellosis 1,5 
Küçükbaş Brucellosis 0,5 
Büyükbaş Şap 0,75 
Küçükbaş Şap 0,5 

15 Süt Fiyatı Düzenlemesi(Regülasyonu) TKB 

        
        ÇEVRE AMAÇLI ARAZİLERİN KORUNMASI(ÇATAK)(TL/da) 

1 
 I Kategori  30 
 II Kategori   60 
III Kategori   135 



DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER 
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/da) 

1 

Buğday, yonca 6 
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 4,5 
Çeltik, yer fıstığı 8 
Nohut, kuru fasulye, mercimek 7 
Susam, kanola, aspir 4 
Patates 20 
Korunga, fiğ 3 

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği(krş/kg) 

2 

Buğday 10 
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates 8 
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ 50 
Çeltik 25 
Soya 35 
Yer fıstığı 80 
Kanola 120 
Susam 60 
Yonca 150 

Sertifikalı Fidan/Fide Desteği (TL/da) 

3 

Bahçe Tesisi Standart Sertifikalı 
Bodur ve Yarı Bodur Fidan ile 150 300 
Bağ ve Diğer Fidanlar İle 100 200 
Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit Değiştirme  0 250 
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile  50 100 
Virüsten Ari Fidanlara İlave 50 100 
Sertifikalı Çilek Fidesi  0 200 

4 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (işletme) 300 
5 Tarımsal Yayım Danışmanlık (işletme) 500 
6 Ar-Ge Destekleri Proje 
7 Kırsal Kalkınma Destekleri Proje 

8 Biyolojik Mücadele Desteği (TL/da) Sera 200 
Tarla 20 

9 

Tarım Sigortası Bitkisel Ürün Sigortası Desteği 

Poliçenin 
%50'si 

Destekleri Süt Sığırı Sigortası Desteği 
  Erkek Besi Sığırı Sigortası Desteği 
  Sera Sigortası Desteği 
  Kümes Hayvanları Sigortası 
  Hasar Fazlası Desteği  
  Su Ürünleri Desteği 
  Diğer Tarım Sigortası Desteği  

  Çiçeklenme Dönemi Don Sigortası 2/3 Prim 
Dest. 

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ(krş/kg) 
1 Yağlık Ayçiçeği  23 

2 Soya Fasulyesi  Sertifikalı 50 
Sertifikasız 40 

3 Kanola  40 

Silajlık Tek Yıllıklar 45 
Silajlık Mısır (sulu) 55 
Silajlık Mısır (kuru) 30 
Yapay Çayır-Mera 75 

2 Arıcılık Arıcılık (TL/kovan) 7 
Bombus Arısı (TL/koloni) 60 

3 Su Ürünleri 

Alabalık (TL/Kg) 0,65 
Çipura-Levrek (TL/Kg) 0,85 
Yeni Türler (TL/Kg) 1 
Midye (TL/Kg) 0,2 
Yavru (TL/adet) 0,06 

4 Süt Primi (TL/Lt) Sığır-Manda Sütü 0,06 
Koyun-Keçi Sütü 0,15 

5 Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) 

Sığır 225 
Manda 300 
Sığır (Soykütüğü İlave) 50 
Hastalıklardan Ari 300 
Koyun-Keçi 15 

6 Tiftik Üretim Desteği (kg) 
Oğlak Tiftiği 15 
Ana Mal (İnce, İyi) 14 
Tali 10 

7 İpek Böceği Desteği 
Tohum (TL/Kutu) 30 
1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, 
Diğer(TL/Kg) 20 

8 Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma 

Büyükbaş (TL/baş) 400 
Küçükbaş (TL/baş) 70 
Arı (TL/kovan) 20 

Elit Sürü (TL/baş) Anaç 30 
Yavru 40 

Taban Sürü (TL/baş) Anaç 30 
Yavru 20 

9 Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş) 500 
10 Besi Desteği(Büyükbaş) (TL/baş) 300 
11 Projeli Damızlık koyun-Keçi Desteği(TL/baş) 40 

12 Buzağı Desteği 
Brusella S-19 Aşısı 25 
Suni Tohumlama 75 
Suni Toh.Doğ.Çevir.Melezi 150 

13 Kuzu ve Oğlak Desteği   Brucellosis Rew-1 aşısı 4 

14 Aşı Desteği(Baş) 

Büyükbaş Brucellosis 1,5 
Küçükbaş Brucellosis 0,5 
Büyükbaş Şap 0,75 
Küçükbaş Şap 0,5 

15 Süt Fiyatı Düzenlemesi(Regülasyonu) TKB 

        
        ÇEVRE AMAÇLI ARAZİLERİN KORUNMASI(ÇATAK)(TL/da) 

1 
 I Kategori  30 
 II Kategori   60 
III Kategori   135 
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4 Dane Mısır  4 
5 Aspir  40 
6 Zeytinyağı  50 
7 Buğday 5 
8 Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale 4 
9 Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 10 

10 Kütlü Pamuk  Piyasa şartlarına göre 42 Kg/Krş. 
Geçmeyecek şekilde Tebliğle belirlenecektir. 

FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI (%) 
KREDİ KONULARI İNDİRİM KREDİ 
HAYVANSAL ÜRETİM ORANI(%) ÜST LİMİTİ 
1 Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi - süt) 100 7.500.000 
2 Damızlık düve yetiştiriciliği 100 7.500.000 
3 Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 3.000.000 
4 Büyükbaş hayvan besiciliği 100 3.000.000 
5 Küçükbaş hayvan besiciliği 100 1.500.000 
TARIMSAL SULAMA 100 1.500.000 
DİĞER ÜRETİM KONULARI 50 1.500.000 
1 Kontrollü örtüaltı tarımı 50 7.500.000 
2 İyi tarım uygulamaları / Organik tarım  50 3.000.000 
3 Su ürünleri 50 3.000.000 
4 Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı  50 1.500.000 
5 Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı 50 1.500.000 
6 Kanatlı sektörü 50 1.500.000 
7 Arıcılık 50 1.500.000 
8 Tarımsal mekanizasyon  50 500.000 
9 Diğer üretim konulan 50 500.000 
 
 
 
 
 
 



 
 
Yararlanılan Kaynaklar: 
 
 Çevre ve Orman Bakanlığı İnternet Sitesi 
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İnternet Sitesi 
 http://www.mikrorman.com/ceviz-gelistirme-projesi-asamalari/kredi-ve-hibe-destek-

basvurusu (erişim tarihi 20 Mayıs 2011) 
 http://www.cevizci33.com/yatirim/index2.asp (erişim tarihi 20 Mayıs 2011) 
 http://expressfidancilik.com/?bademid=4 (erişim tarihi 20 Mayıs 2011) 
 http://www.tarim.gen.tr/bitkihastanesi/asilicevizyet-fizibilite.pdf (erişim tarihi 23 Mayıs 

2011) 

4 Dane Mısır  4 
5 Aspir  40 
6 Zeytinyağı  50 
7 Buğday 5 
8 Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale 4 
9 Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 10 

10 Kütlü Pamuk  Piyasa şartlarına göre 42 Kg/Krş. 
Geçmeyecek şekilde Tebliğle belirlenecektir. 

FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI (%) 
KREDİ KONULARI İNDİRİM KREDİ 
HAYVANSAL ÜRETİM ORANI(%) ÜST LİMİTİ 
1 Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi - süt) 100 7.500.000 
2 Damızlık düve yetiştiriciliği 100 7.500.000 
3 Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 100 3.000.000 
4 Büyükbaş hayvan besiciliği 100 3.000.000 
5 Küçükbaş hayvan besiciliği 100 1.500.000 
TARIMSAL SULAMA 100 1.500.000 
DİĞER ÜRETİM KONULARI 50 1.500.000 
1 Kontrollü örtüaltı tarımı 50 7.500.000 
2 İyi tarım uygulamaları / Organik tarım  50 3.000.000 
3 Su ürünleri 50 3.000.000 
4 Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı  50 1.500.000 
5 Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı 50 1.500.000 
6 Kanatlı sektörü 50 1.500.000 
7 Arıcılık 50 1.500.000 
8 Tarımsal mekanizasyon  50 500.000 
9 Diğer üretim konulan 50 500.000 
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