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1-Ekilişler öncesi Toprak numunesi alınmasının 

anlatılması

Toprak numunesinin nasıl,niçin ve ne şekilde alınması 

gerektiğinin çiftçilere öğretilmesi
7 70 0 0

Sirküler 

Mektup

Laptop-

Projeksiyon

2-Buğday gübrelemesinin anlatılması
Ürüne atılacak gübrenin boşa gitmemesi,bilgili ve 

bilinçli gübre kullanılmasını sağlamak
5 40 0 0

3-Buğdayda zararlılarla mücadelenin anlatılması

Buğdayda önemli zararlara sebebiyet veren  zararların 

mücadelenin nasıl olması gerektiğini anlatarak 

üreticilerin zararlılara karşı duyarlı olabilmelerini 

sağlamak

3 30 0 0

4-Buğdayda sertifikalı tohum kullanılmasının 

önemi.

Üreticinin doğru tohumu doğru zamanda  kullanmasının 

sağlanması.
5 50 0 0

5-Ayçiçeği tarımının anlatılması
Ayçiçeği ekilişinin tekniğe uygun yapılmasının 

saglanması
7 70 0 0

6-Yumuşak çekirdekli meyve üretiminde hastalık 

ve zarlıların anlatılması 

Hastalık ve zararlılardan kaynaklı kalite ve verim 

düşüklüğünü önlemek 1 10 0 0

7-Arıcılıkta nektar ve öneminin yetiştiricilere 

anlatılması
Doğru ve bilgili arı yetiştiricisi yetiştirmek 12 160 0 0
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8-Yulafta yerli çeşitlerimizin tanıtılması toplantısı Yerli ve milli tohmlarımızın eklmesini sağlamak 4 36 0 0

9-Macar Fiğ tarımının nasıl yapılacağının 

çiftçilere anlatılması

Üreticilere Macar Fiğ tarımını tekniğine uygun olarak 

yapmalarını sağlamak.
2 10 0 0

10-Mısırda yerli çeşitlerimizin tanıtılması 

toplantısı
Yerli ve milli tohmlarımızın eklmesini sağlamak 2 20 0 0

11-Yonca tarımının nasıl yapılacağının çiftçilere 

anlatılması

Üreticilere yonca tarımını tekniğine uygun olarak 

yapmalarını sağlamak.
3 30 0 0

12-Yem Bezelyesi tarımının anlatılması

Baklagil tarımı ile ilgili yeniliklerden çiftçilerin 

haberdar olmalarını ve tekniğe uygun ekim yapmalarını 

sağlamak

4 30 0 0

13-Lavanta yetiştiriciliğinin anlatılması
Gelir getirici alternatif ürünlerin yetiştiriciliğinin 

çiftçiye benimsetilmesi 2 10 1 10

14-Kenevir ve dikkat edilmesi gerekenlerin 

anlatılması

Söz konusu bitkinin tanıtarak gerekli önlemlerin 

alınmasını sağlamak
3 30 0 0

15-Meralarımızın öneminin anlatılması
Meraların ve meydana gelebilecek mera tecavüzlerinin 

önüne geçilmesini sağlamak
3 20 0 0

16-Tarımsal kaynaklı Nitrat Kirliliğinin çiftçilere 

anlatılması

Çiftçilerimizi Ticari gübre kullanmada bilinçli hareket 

etmelerini sağlamak ve Nitrat Kirliliğinin sebebiyet 

vereceği olumsuzluklar hakkında bilgili ve bilinçli 

olmalarını sağlamak.

7 60 0 0

17-Damla sulama Sisteminin anlatılması
Diğer sulama sistemlerine göre avantajının ortaya 

konularak uygulanmasının sağlanması
14 130 0 0

18-Tarımda hastalık ve zararlılara karşı kullanılan 

ilaçların doğru kullanımı ile pestisit kalıntılarının 

doğaya verdiği zararların anlatılması 

Gerek hastalık ve gerekse zararlılarda kullanılan 

mücadele ilaçlarının kullanımı konusunda çiftçi ve 

üreticilerimizin bilgilenmesini sağlayarak ürünlerimizin 

korunmasını sağlamak doğaya ilaç kalıntısı 

bırakmamak. 

16 150 0 0



19-Hasatta dane kayıplarıın yaratacağı ekonomik 

zararlar ve yapılması gerekelerin anlatılması

Gerek tarla sahibi ve gerekse operatörlerin konu 

hakkında bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak
14 130 0 0

20-Anızlardaki yangının topraktaki 

olumsuzluklarının anlatılmsı 

Anız yakılmamasının önüne geçerek, topraklarmızın 

korunmasını sağlamak
2 20 0 0

21-Tarım ve Hayvancılıkta Danışmanlık Sistemi 

ve sağlayacağı katkıların  anlatılması

Danışmanlık sisteminin üretici-Çiftçilerimize getirdiği 

kolaylıklar ve Bakanlığımızın sağladığı destekler 

hakkında bilgi vererek   üretici-çiftçilerimizi kontrollü, 

modern Tarım ve Hayvancılık yapmalarını sağlamak.  

4 40 0 0

22-Çiftçi ve üreticilerin yaşadığı ürün ve canlı 

kayıplarının karşılanabilmesi ve alınabilecek 

önlemlerin  anlatılması

Yangın, Dolu, Sel ve Kuraklık gibi felaketler karşısında 

üreticilerin ürün ve canlı hayvanlarını korumalarını 

sağlayacak Sigorta sistemleri ve  bununla ilgili 

Bakanlığımızca yapılan destekler hakkında üreticilerin 

bilgilenmelerini sağlamak. 

6 60 0 0

23-4/1 Numaralı Ticari amaçlı su ürünleri 

avcılığını düzenleyen tebliğ ile ilgili bilgilendirme 

toplantısı.

Balıkçıların balık neslinin sürekliliği ve sürdürülebilir 

balıkçılık konusunda tespit edilen bilgi eksikliğinin 

giderilmesini sağlamak,mevzuat konusunda 

güncellenen bilgilerin aktarılmasını ve balıkçıları 

bilinçlendirmek.

2 40 0 0

24-4/2 Numaralı Amatör amaçlı su ürünleri 

avcılığını düzenleyen tebliğ ile ilgili bilgilendirme 

toplantısı.

Balıkçıların balık neslinin sürekliliği ve sürdürülebilir 

balıkçılık konusunda tespit edilen bilgi eksikliğinin 

giderilmesini sağlamak,mevzuat konusunda 

güncellenen bilgilerin aktarılmasını ve balıkçıları 

bilinçlendirmek.

2 40 0 0

25-Buzağı ölümlerine sebebiyet veren 

hastalıkların anlatılması

Söz konusu sebebiyet veren hastalık hakkında işletme 

sahibi çiftçi-üreticilerimizin bilgi sahibi olmalarını 

sağlamak.

9 80 0 0



26-Küçükbaş hayvanlarda Brucellozis hastalığının 

anlatılması

Zoonoz hastalık olan Brucellozis in zararları ve 

koruyucu önlemler hakkında yetiştiricilerin 

bilgilenmesini sağlamak

16 130 1 12

27-Mavi Dil Hastalığının anlatılması
Hastalık ile ilgili Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin 

bilgilenmelerini sağlamak
5 38 0 11

28-Hayvan Barınaklarının iç dizaynı ve 

barınaklardaki olması gerekenlerin anlatılması

Hayvan yetiştiricilerinin barınaklarını iyileştirmeleri ve 

hayvan refahının sağlanması amaçlanmıştır
13 120 0 0

29-Gıdada israfın önlenmesinin anlatılması
Bitkisel üretimde yetiştirme, hasat ve depolamada 

meydana gelen kayıpları azaltmak, en aza indirmek 10 82 2 16

30-Ürünlerin coğrafi işaret almalarının 

avantajlarının anlatılması

Ürüne değer ve marka katmak yörenin tantılmasına 

katkı koyarak ulaşılmada kolaylıklar sağlamak 5 39 3 38
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