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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 
sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

1.İlimizde toprak 

analizi 

yaptıranların 

sayısı çok 

düşüktür 

1.Çiftçiler toprak analizinin 

faydalarını bilmiyorlar.  

2.Toprak analizi yapan 

firma yok.  

3.Toprak analizi fiyatlarını 

bilmemeleri. 

4.Toprak numunesinin nasıl 

alındığını bilmiyorlar. 

 5.Araziler küçük ve parçalı 

olduğu için gereksiz 

görüyorlar. 

 6.Geleneksel tarım 

metotlarını uyguluyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  2025 İlimizde toprak numune alma 

işlemine ve toprak analizinin verime 

etkisini vurgulamak amacıyla en az 

100 çiftçiyi eğitmek. 

 

Bu sorun/hedefle ilgili olarak 

belirlenen hedefe ulaşılamadığı 

için hedefe ulaşma süresi 

uzatılmıştır. 

1.Çiftçi Toplantısı 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 
sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

2.İlimiz besi 

hayvancılığında 

karkas ağırlığı 

düşüktür. 

1. Hayvanlarda bakım ve 

besleme yetersiz A)Ahır ve 

ahıl koşullarının iyi 

olmaması a1-Modern 

hayvancılık işletmesinin az 

olması a2-Kapasitesinin 

üzerinde hayvan 

barındırılması B)Hayvan 

beslenmesinde yeter ve 

kaliteli kaba/kesif yem 

ihtiyacının karşılanamaması 

b1)Yem fiyatlarının yüksek 

olması b2) İşletme başına 

arazi varlığının 10 da.’dan 

düşük olması sebebiyle 

yem bitkisi ekiminin düşük 

olması 2.İlimiz genelinde 

kültür ırkı hayvan sayısının 

düşük olması, verimi düşük 

yerli ırkların yetiştirilmesi 

A) İşletmelerin küçük 

ölçekli aile tipi işletme 

olması A1-Yetiştiricilerin 

ekonomik güçlerinin zayıf 

olması B) Kültür ırkı 

damızlık fiyatlarının pahalı 

olması 

2012  2021 10 yıllık sürenin sonunda hayvan 

başına karkas ağırlığının 180 kg’dan 

300 kg’a çıkmasını sağlamak 

1.Çiftçi Toplantısı 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

3.İlimiz kültür 

ırkı ve kültür 

melezlerinde 

(Özellikle de 

yöremize özgü 

olan Jersey ırkı ve 

Jersey 

melezlerinde) ırk 

özelliklerinde 

bozulma oranı 

artmıştır. 

1.Yörede uygulanan Sun’i 

tohumlamalarda bir ırka ait 

hayvana Sun’i tohumlama 

yapılırken, farklı ırka ait 

sperma kullanılıyor. 

2.Yetiştiricilerin sun’i 

tohumlama ve ırk 

özellikleri konusunda 

yeterince bilgi sahibi 

olmamasından dolayı yanlış 

sperma uygulamasını 

yaptırmaları ve bu konuda 

ısrarcı olmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2021 Irk özelliklerinde bozulma görülen 

8000 kültür melezi sığır sayısının, 

10 yıllık sürenin sonunda 2000 

kültür melezi sığır sayısına 

düşmesini sağlamak 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 
sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

4.Bilinçsiz zirai 

mücadele 

yapılıyor 

1.Çiftçilerimizin ekonomik 

durumlarının iyi 

olmamasından dolayı bir 

ilaç birçok bitkide 

kullanılıyor. 

2.Son kullanma tarihi 

geçmiş ilaçlar kullanılıyor. 

3.Zirai mücadele ilaçları 

uygun olmayan şartlarda 

muhafaza edildiğinden 

ilaçlarda bozulmalar ve etki 

azalması oluyor. 

4.Çiftçiler ilaçların 

dozlarını iyi 

ayarlayamıyorlar. 

5.Zirai mücadele ilaçları 

uygun olmayan şartlarda 

muhafaza edildiğinden 

ilaçlarda bozulmalar ve etki 

azalması oluyor. 

6.Kullanılan ilaçlar insan ve 

hayvan sağlığını tehdit 

edecek şekilde açıkta ve 

uygun olmayan yerlerde 

bırakılıyor. 

 

2017 2026 80 çiftçimize zirai mücadele 

konularında yaptıkları yanlışları 

göstermek ve bilinçli mücadele 

yöntemlerini öğretmek. 

80 çiftçiye ilaç dozunun 

ayarlanmasını öğretmek. 

80 çiftçiye zirai mücadele ilaçlarını 

muhafaza yöntemler öğretmek. 

 

Daha önce belirlenen hedefe 

ulaşılmış olup; çalışmalara devam 

edileceği için yeni hedef 

belirlenmiştir. 

1- Çiftçi Toplantısı 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

5.Farklı anaçlar 

üzerinde tam 

bodur elma ve 

yarı bodur armut, 

kiraz fidanlarıyla 

oluşturduğumuz 

kapama meyve 

bahçelerinde 

hangi budama ve 

şekil verme 

yöntemlerinin 

uygulanacağını ve 

nasıl yapılacağını 

çiftçilerimiz 

bilmiyor 

1.Çiftçilerimiz farklı 

anaçlar üzerinde tam bodur 

ve yarı bodur fidanlarda 

budama ve şekil verme 

yöntemlerini bilmiyor A) 

Çiftçilerimizin projelerle 

dağıtmış olduğumuz meyve 

fidanlarından önce 

bahçelerinde tam bodur ve 

yarı bodur özellikte meyve 

ağaçları bulunmuyordu A–

1) Tam bodur ve yarı bodur 

meyve ağaçları çeşitlerinin 

diğer ağaçlara göre daha 

kısa zamanda verime 

geçtiğini ve ağaç başına 

elde edilen verimin daha 

yüksek olduğunu bilmiyor 

A–2) Çiftçilerimiz tam 

bodur ve yarı bodur meyve 

ağaçlarının bakım 

işlemlerini bilmiyor 

2012 2026 İlimizde son yıllarda yürütmüş 

olduğumuz projelerle yoğun bir 

şekilde dağıtımı yapılan bodur ve 

yarı bodur elma, armut, kiraz 

fidanları ile oluşturulan kapama 

meyve bahçelerinde 5 yılın sonunda 

500 çiftçimizi kendi becerileri ile 

tam bodurlarda vertical axis, yarı 

bodurlarda merkezi lider budama 

yöntemini yapabilecek duruma 

getirmek  

500 Çiftçimize tam bodur ve yarı 

bodur meyve ağaçlarının diğer 

klasik taçlandırılmış ve ancak 

5.yılından itibaren verime geçen 

ağaçlara göre daha kısa süre (2-3 

yılda) meyve verimine geçtiğini ve 

daha fazla verim elde edildiğini 

öğreterek bodur meyveciliğe teşvik 

etmek 

Daha önce belirlenen hedefe 

ulaşılmış olup; çalışmalara devam 

edileceği için yeni hedef 

belirlenmiştir. 

1.Çiftçi Toplantısı  
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, sorunun 

çözümüne veya hedefe 

ulaşabilmek için 2021 

yılı il yayım 
programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya 

hedefe ulaşmaya 
katkı sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

6- Tarım 

sigortasının 

yaygınlaştırılması, 

tarımsal sigorta 

bilincinin 

yükseltilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Çiftçilerimizin Tarım 

Sigortaları Kanunu 

çerçevesinde bilinç düzeyi 

düşük  

2.Tarım sigortası yaptıran 

çiftçi sayısı az 

2021 2025 Tarım sigortası hakkında 150 

çiftçimize bilgi vermek. 

 

 

 

 

 

 

Daha önce belirlenen hedefe 

ulaşılmış olup, çalışmalara 

devam edileceği için yeni hedef 

belirlenmiştir. 

1.Çiftçi Toplantısı 

2. Broşür 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

7- Zeytin 

yetiştiriciliğinin 

ve verimin 

azalması 

1.Zeytin bahçelerinin çok 

eski zamanlarda kurulmuş 

olması, ağaçların yaşlı ve 

verimden düşmüş olması 

A-) Yaşlı ağaçlarda 

gençleştirme budamasının 

yapılmaması B-) Yaşlı 

bahçelerin ıslahının 

yapılmaması, 

iyileştirilmemesi 2.Eskiden 

yaygın olarak görülen ve 

dikilmiş zeytin ağaçlarının 

kentleşme sebebiyle 

kesilmiş olması Gelişen 

tarım teknolojisine ayak 

uydurulamaması sebebiyle 

modern zeytin bahçelerinin 

kurulmamış olması 

 

2013 2022 Her yıl 50 çiftçimize gençleştirme 

budamasının öğretilerek yaşlı 

bahçelerin ıslahının sağlanması 

Yıllık 10 dekar örnek zeytin bahçesi 

oluşturmak 

1.Çiftçi Toplantısı 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

8- Su Ürünleri 

tüketiminin 

arttırılması 

   Sorunun önceliğini kaybettiği 

anlaşıldığından ve gelecekte 

faaliyet planlanmayacağından 

tespit (sorun/hedef) programdan 

çıkarılmıştır. 

 

 

9-1380 Sayılı 

kanun ve mevzuat 

ile ilgili 

bilgilendirme 

 

 

 

 

 

  Sorunun önceliğini kaybettiği 

anlaşıldığından ve gelecekte 

faaliyet planlanmayacağından 

tespit (sorun/hedef) programdan 

çıkarılmıştır. 

 

 

10-Yenilenen 

SUBİS Sistemi ve 

Cezalarla ilgili 

mevzuatı 

hakkında bilgi 

verilmesi 

  

 

 

 

 

 Sorunun önceliğini kaybettiği 

anlaşıldığından ve gelecekte 

faaliyet planlanmayacağından 

tespit (sorun/hedef) programdan 

çıkarılmıştır. 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

11- Başta obezite 

olmak üzere gıda 

kökenli 

hastalıkların 

artması 

1.Toplumun güvenilir gıda 

tüketimi ve sağlıklı 

beslenme ile ilgili bilinç 

düzeyi düşük  

2.Gençlerin ve çocukların 

fastfood tarzı yiyecek 

tüketimini benimsemesi  

3.Albenisi yüksek ve 

beslenme değeri düşük 

gıdaların gençler ve 

çocuklar tarafından tercih 

ediliyor olması 

2013 2022 Toplumda özellikle gelişme 

çağındaki ilköğretim öğrencilerinde 

güvenilir gıda tüketimi ile ilgili 

bilinç oluşturmak veya kısmen var 

olan bilinci yükseltmek amacıyla her 

ilçede en az 1 ilköğretim okulunda 

en az 30 öğrenciye gıda güvenliği 

konusunda bilgi vermek,  

 

5 yıllık süre sonunda ilköğretim 

okulu öğrencilerinin % 50' sine 

sağlıklı beslenme alışkanlığını 

benimsetmek 

1.Diğer ve 

Benzeri 

Faaliyetler 

 

12.Çeltik 

üretiminde 

maliyetlerin 

yüksekliği 

1.İlaçlama maliyetlerinin 

yüksekliği                         

2.Toprak işleme 

maliyetinin yüksekliği 

3.Yeni ve daha verimli 

çeltik çeşitlerinin 

tanınmıyor oluşu 

2014 2023 1200 çiftçimiz çeltikte bilinçli zirai 

mücadele konusunda eğitilecek 400 

çiftçimiz modern toprak işleme 

metotları konusunda eğitilecek 1200 

çiftçimiz yeni ve daha verimli çeltik 

çeşitleri konusunda eğitilecek, 10 

dekarlık yeni çeşit demonstrasyonu 

yapılacak. 

1.Çiftçi Toplantısı  
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

13.Ceviz 

yetiştiriciliğinin 

yaygınlaştırılması 

1.Ceviz yetiştiriciliğinin 

bölgenin iklimine uygun 

olması sebebiyle önem arz 

etmesi 2.Ürün çeşitliliğini 

artırmak 3.Kullanılmayan 

tarım arazilerinin 

değerlendirilmesini 

sağlamak 

2014 2023 3000 dekar alanda kapama ceviz 

bahçesi tesis edilmesini sağlamak 

1.Çiftçi Toplantısı  

2.Broşür 

 

14. Tarım araçları 

güvenli 

kullanılmıyor. 

1.Bana bir şey olmaz 

düşüncesine sahip 

olunması.                              

2.Güvenliğin ikinci planda 

tutulması.                                

3.Tarım araçlarının güvenli 

kullanımı konusunda yeterli 

bilgi sahibi olunmaması. 

2014 2023 Tarım Araçlarının Güvenli 

Kullanımı hakkında 150 çiftçimizi 

bilgilendirmek ve tarım araçlarının 

kullanımı esnasında oluşan kazaları 

minimum seviyeye indirmek 

amaçlanmaktadır 

1.Çiftçi Toplantısı  
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

15. İlimizde 

faaliyet gösteren 

tarımsal amaçlı 

kooperatiflerin 

yöneticilerinin 

kooperatifçilik 

konusunda 

eğitilmesi 

Kooperatiflerimizde 

yönetici pozisyonunda 

bulunan kooperatif 

ortakları, kooperatifçilik 

konusunda yeterli bilgiye 

sahip değiller 

2014  2023 Kooperatiflerimizde yönetici 

pozisyonunda bulunan kooperatif 

ortaklarına, kooperatif iş ve 

işlemleri, kooperatifçiliğin önemi, 

yaşanılan sorun ve çözüm önerileri 

konularında yardımcı olunarak, 225 

kooperatif yönetici ortağının 

kooperatifçiliği daha bilinçli 

yapmasını sağlamak. 

1.Çiftçi Toplantısı 

 

16. Arıcılıkta 

yetersiz verim 

1. Bölgeye uygun olmayan 

ırklarla arıcılık yapılması  

2. Teknik arıcılığın 

bilinmemesi ve teknik 

arıcılık kurallarına 

uyulmaması                         

3. Gezgin arıcılığın 

yeterince yapılamaması        

4. Ballı bitkilerin 

korunması ve artırılması 

konusunda bilgi ve ilgi 

eksikliği 

2014  2023 10 adet arı yetiştiriciliği kursu 

düzenleyerek bu kurslara 150 

çiftçinin katılımının sağlanması ve 

bu çiftçilere teknik arıcılığın 

öğretilmesi Belirtilen sürede toplam 

10 arıcının gezginci arıcılık 

yapmasının sağlanması. 

1.Çiftçi Kursu  
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

17. Baklagil 

yetiştiriciliğinin 

İlimizde çok 

yaygın olmaması 

ve baklagil türü 

yiyeceklerin 

beslenmedeki 

öneminin tam 

olarak 

bilinmemesi 

2016 yılının baklagil yılı 

ilan edilmesi sebebiyle 

baklagil üretim tüketiminin 

arttırılması gerekliliğinin 

anlatılması 

2015 2024 100 öğrenci ve/veya çiftçinin 

baklagilin beslenmedeki yeri ve 

önemi hakkında bilgilendirilmesi 

Dönem içerisinde 1200 çiftçinin 

baklagil ziraati konusunda 

bilgilendirilmesi  

 

1.Çiftçi Toplantısı  

 

18.Coğrafi İşaret 

kavramının 

yerleştirilmesi 

İlimizde tarımsal faaliyet 

gösteren çiftçiler ve 

üreticiler konu hakkında 

bilgiye sahip olmamaları 

2021 2025 Süre içinde 200 çiftçinin 

bilgilendirilmesi 

Daha önce belirlenen hedefe 

ulaşılmış olup, çalışmalara devam 

edileceği için yeni hedef 

belirlenmiştir 

1.Çiftçi Toplantısı 

2.Broşür 

 

19. 4/1 Ticari 

amaçlı Su 

Ürünleri 

avcılığını 

düzenleyen tebliğ 

hakkında bilgi 

verilmesi 

   Sorunun önceliğini kaybettiği 

anlaşıldığından ve gelecekte 

faaliyet planlanmayacağından 

tespit (sorun/hedef) programdan 

çıkarılmıştır. 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

20.Fındık 

Kokarcası ve 

Fındıkta Külleme 

hastalığı ile 

mücadele 

Fındıkta Külleme ve Fındık 

kokarcasının önemli bir 

sorun olması ve 

bakanlığımızın tarım 

sektörünün sorunları 

toplantısında gündeme 

gelip, bilgilendirme 

konusunda talep olması 

2018 2022 250 Fındık Çiftçisini fındık 

kokarcası ve fındıkta külleme ile 

mücadele konusunda 

bilgilendirerek, fındıkta kalite ve 

verimin arttırılmasını sağlamak. 

1.Çiftçi Toplantısı 

 

21. Su 

kaynaklarının 

nitrat kirliliğine 

karşı korunması 

Su kaynaklarının tarımsal 

faaliyet sonucu azot 

bileşikleri kirlenmesi 

2018 2022 Merkez İlçe Boyabat ve Durağan 

İlçelerinde süre sonuna kadar 40 

çiftçi toplantısı yapılarak 350 

çiftçiye eğitim verilmesi 

1.Çiftçi Toplantısı  

22.Saraydüzü 

İlçesinde Suların 

Rasyonel 

kullanılması 

Saraydüzü İlçesinde sulama 

yeni açılacak arazilerde 

sulama konusunda 

bilinçlendirme faaliyeti 

2018 2022 Saraydüzü İlçesinde Toplulaştırma 

ve sulama projesi uygulanan 15 

köyde 15 toplantı yapılacaktır. 

1.Çiftçi Toplantısı 

2.Broşür  

 

23. Tescillenen 

yeni Boyabat 

Kalesi Çeltik 

çeşidinin 

üretiminin 

arttırılması 

Mevcut kullanılan çeltik 

tohumlarının hastalık – 

zararlı-verim ve kalite 

özellikleri bakımından 

düşüş göstermesi nedeniyle 

yeni bir çeltik çeşidine 

ihtiyaç duyulması 

2018 2022 Boyabat Kalesi Çeşidinin üretim 

alanlarının yaygınlaştırılması için en 

az 500 çiftçimizi bilgilendirmek ve 

üretim yapmaları için teşvik etmek. 

1.Demonstrasyon 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

24.Tescil 

aşamasında olan 

Boyabat Gazi 

Deresi Domates 

çeşidinin tanıtımı 

ve tarımı 

Uzun yıllardır yöremizde 

yetiştirilen kendine has 

aroma ve tadı olan 

bölgemize uygun çeşidin 

ekim alanlarının 

yaygınlaştırılıp festivallerde 

desteklenerek genel 

tanıtımının yapılması 

2018 2022 Boyabat Gazi deresi Domates 

çeşidinin üretim alanlarının 

yaygınlaştırılması için en az 500 

çiftimizi bilgilendirmek ve üretim 

yapmaları için teşvik etmek. 

1.Demonstrasyon 

 

 

25.Kooperatifçilik 

ve yetiştiricilik 

tesisi 

yetkililerinin 

SUBİS üzerinden 

nakil belgesi 

düzenlemeyi 

bilinmemesi 

2018 yılında nakil belgesi 

kesme yetkisinin kooperatif 

ve yetiştiricilik tesisi 

yetkililerine verilmesi 

2019 2023 Kooperatif ve yetiştiricilik 

tesislerinde Nakil Belgesi kesme ile 

ilgili 40 personelin eğitimi 

1.Çiftçi Toplantısı  

26. İlimizde Kaba 

ve Kesif Yem 

Üretim İhtiyacı 

karşılanmasına 

yönelik 

bilinçlendirme 

çalışmalarının 

arttırılması 

1. Yem bitkisi üretiminde 

sertifikalı tohumun 

yeterince kullanılmaması 

 2. Yem bitkileri 

yetiştiriciliği hakkında 

yetersiz ilgi                        

3. Silaj yapımının yetersiz 

kalması 

2019 2023 100 çiftçiye yem bitkisi üretiminde 

sertifikalı tohumluk kullanmanın 

önemi hakkında eğitim vermek 100 

çiftçiye yem bitkileri üretimi 

hakkında bilgi vermek 100 çiftçiye 

silajın hayvan beslenmesindeki 

önemi hakkında eğitim vermek 

1.Çiftçi Toplantısı 

2.Broşür 
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İlde tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 
sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 
Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

27. Meralarda 

otlatma baskısının 

çok olması 

1. Meralarda periyodik 

otlatmanın öneminin 

bilinmesi 2. Otlatma 

döneminin öneminin 

bilinmemesi 

2019 2023 Meralarda periyodik otlatmanın 

önemi hakkında 100 çiftçiye bilgi 

vermek Meralarda otlatma 

döneminin önemi hakkında 100 

çiftçiye bilgi vermek 

1.Çiftçi Toplantısı 

 

28.İlimiz fındık 

bahçelerinde 

budama, sulama, 

gübreleme, 

ilaçlama, hasat 

konularında bilgi 

yetersizliği 

Fındık üreticilerinin bilgi 

ve eğitim eksikliği 

2020 2024 Fındık üreticilerine fındıkta 

rekolteyi etkileyen ana faktörler 

hususunda 85 çiftçiye bilgi vermek 

1.Çiftçi Toplantısı Fındık Rekolte 

Tespit 

Çalışmaları 

29.Erfelek 

İlçesinde buzağı 

bakım ve 

beslemesi iyi 

yapılmıyor 

1.Ağız sütünün insan gıdası 

olarak kullanılması 

buzağıya uygun zamanda 

yeterli süt verilmemesi, 

2.Süt verme yönteminin ve 

verilen miktarın yanlış 

olması 3.Yem fiyatlarının 

sürekli yükselmesi, 4.Yeme 

geçişin uygun şekilde 

yapılmaması 

2020 2024 Belirlenen süre içerisinde 50 

işletmede uygun beslenme ve bakım 

şartlarını yerleştirmek,buzağı bakım 

ve beslenmesini öğretmek. 

1.Çiftçi Toplantısı 
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İlde tespit edilen ve çiftçi 

eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil 

eden ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

30.1380 sayılı su 

ürünleri kanunu ve 

buna bağlı olarak 

yayınlanan mevzuat 

kullanılan elektronik 

kayıt sistemi 

(SUBİS) hakkında 

bilgi verilmesi. 

1.Bilgi eksikliği sebebi 

ile etkin ve bilinçli 

denetim yapılmaması 

2.Denetim sonucu 

oluşan kayıtların 

SUBİS’e düzgün ve 

zamanında girilmemesi 

3.4 yılda bir yenilenen 

su ürünleri tebliğleri 

hakkında bilgilendirme 

yapılması 

2021 2025 1.Her yıl il ve ilçe müdürlüğünde 

görevli 8 denetim personeline eğitim 

verilmesi 

2.Her yıl kolluk kuvvetlerinde 

görevli 20 personele su ürünleri 

mevzuatı hakkında eğitim verilmesi 

3.Her yıl 20 balıkçının mevzuat ve 

elektronik kayıt sistemleri hakkında 

eğitim verilmesi. 

 

 

 

1.Çiftçi Toplantısı  

31. Durağan 

İlçesinde hayvansal 

ürünlerin 

değerlendirilmesi 

Üretilen ürünlerin 

toplanmaması sonucu 

çiftçiler hayvansal 

ürünleri satamadığından 

üretilen süt, yoğurt, yağ 

yapağının gelire 

dönüştürülememesi 

2021 2025 1. Durağan İlçesinde çiftçi toplantısı 

yapılarak çiftçilere yağ, peynir 

yapımı konusunda eğitim verilecek. 

2. Durağan İlçesinde belediye ile 

eğitim faaliyetleri düzenlenerek İlçe 

pazarında satış yapma imkanı 

sağlanması. 

 

1.Çiftçi Toplantısı  
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İlde tespit edilen ve çiftçi 

eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 2021 

yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya 

hedefe ulaşmaya 

katkı sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

32.Durağan İlçesinde 

asma bahçelerinin 

yaygınlaştırılması 

1. Asma yetiştiriciliğinin 

bölgenin iklimine uygun 

olması sebebiyle önem arz 

etmesi. 

2. Ürün çeşitliliğini 

arttırmak 

3. Kullanılmayan tarım 

arazilerinin 

değerlendirilmesini 

2021 2025 Durağan İlçesinde asma 

bahçeleri yaygın değildir. 4 da 

bağ kurularak üzüm ve yaprak 

üretimini arttırmak 

1.Demonstrasyon  

33.Karasu 

Ovası,Taşmanlı 

Ovası,Durağan,Boyabat 

ve Saraydüzü çeltik 

ekim sahalarının su 

tasarrufu için damlama 

ve yağmurlama 

sistemlerinin 

kullanılması 

1.Sulama suyundan 

tasarruf edilmesi 

2.Yabancı ot 

mücadelesinin daha etkin 

ve az masraflı olması 

3.Gübrelemenin daha 

etkin yapılması 

2021 2025 Boyabat, Durağan ve Saraydüzü 

ilçelerinde 10 da alanda deneme 

alanlarının yapılması 

1-Çiftçi Toplantısı 

2-Demonstrasyon 
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İlde tespit edilen 

ve çiftçi eğitimi ve 
yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun 

veya hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 
nedenleri veya hedef 

olarak belirlemenin 

nedenleri 

Ulaşılmak istenen 

genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın 

karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak 

istenen genel amaç 

veya hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 

sorunun çözümüne veya hedefe 
ulaşabilmek için 2021 yılı il yayım 

programına alınan faaliyetler 

(*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 

 

 

Belirlenen 

genel amaca 

veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

34.Salebin 

doğada 

toplanıp 

yetiştiriciliğinin 

yapılmasındaki 

talepler 

1.Doğada fazla 

miktarda yetiştiriciliği 

yapılan salep türünün 

bulunması 

2.Çiftçiler için ürünün 

ekonomik getirisinin 

fazla olması 

3.Yetiştiriciliğe uygun 

alanların bulunması 

2021 2025 Her İlçede 5 çiftçiye salep 

yetiştiriciliğini yaptırmak 

50 çiftçiyi salep yetiştiriciliği 

hakkında bilgilendirmek 

1.Çiftçi Toplantısı  

35. Fiyatı 

oldukça yüksek 

fakat üretimi 

yetersiz olan 

Yaban Mersini-

Mavi Yemiş ile 

ilgili İlimizin 

Türkeli 

İlçesinin 

elverişli alan 

olması 

sebebiyle 

bahçeler 

oluşturulması 

Son yıllarda pazar 

değeri yüksek olan 

ürünlerin yetiştirilerek 

çiftçiye ekonomik 

fayda sağlamak 

2021 2025 50 çiftçiye yaban mersini ve 

mavi yemiş yetiştiriciliği 

hakkında bilgilendirmek 

 

Türkeli İlçesinde 5 da alanda 

bir çiftçiye örnek bahçe 

kurdurmak 

1-Çiftçi Toplantısı 

2-Demonstrasyon 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu 

ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef 

olarak belirlemenin 

nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel amaç veya hedefin Bu ihtiyacın karşılanması, 

sorunun çözümü için ulaşılmak 

istenen genel amaç veya hedef  

(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2021 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 
Bitiş  
yılı 

36.Kestane 

yetiştiriciliği ve 

kestane 

bahçelerinin 

kurulması 

Bölgemizde kestane 

meyvesinin ilgi 

görmesi 

Ekonomik anlamada 

getirisinin yüksek 

olması 

2021 2025 50 çiftçiye kestane 

yetiştiriciliği hakkında 

bilgilendirmek 

Merkez, Erfelek ve 

Ayancık İlçelerinde 10 

çiftçiye 10 da alanda kapalı 

meyve bahçesi kurdurmak 

1.Çiftçi Toplantısı  


