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a)Toptak Numunesinin nasıl alınacağının bilinmemesi.

b)Toprak tahlili  yaptırma alışkanlığının olmaması. Metod Demonstrasyonu

nedeniyle ekimde az yada çok "Gübre" kullanılması. Tarla Günü

c)Süne Zararı. Çiftçi Toplantısı

d)Sertifikalı tohum kullanmanın az olması.

e)Yabancı otlarla mücadelede  bilgi eksikliği.

f)Kaliteli çeşit seçimindeki eksikler.

g)PH 'ı düşük alanlarda  ekim yapılıyor olması.

h)Münavebeye önem vermeyerek üst-üste 

aynı yere Buğday ekiminin yapılması.

a-Bölgemizde Yerli ve Milli ayçiçek tohumu kullanılmıyor olması Sonuç Demonstrasyonu

b-Yerli ve Milli çeşitlerin bilinmemesi Tarla Günü

c-Verimliliğinin yüksek olması Çiftçi Toplantısı

Metod Demonstrasyonu

b)Kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile 

mücadelede  insan sağlığı, toprak,su çevre ve biyolojik çeşitliliğin 

korunmasına özen gösterilmiyor oluşu  

Tarla Günü

Metod Demonstrasyonu

Çiftçi Toplantısı

Çiftçi Kursu

a) Arı Bakımlarının yetersiz oluşu Metod Demonstrasyonu

b)Arı Beslemenin yetersiz oluşı Çiftçi Toplantısı

c) İlimizde kuraklık oluşu Çiftçi Kursu

d)Arı yetiştiricisinin eğitimsiz oluşu Çiftçi İnceleme Gezisi

5-Bal Üretiminde verim 

düşüklüğü
2021 2025

İlimizde kovan başına bal üretimini 

ortalama 25 kg çıkarmak 

3-Çeltikte Entegre Mücadelenin 

yaygınlaştırılması

a)Ürün yönetimini kontrollü yapılmıyor oluşu

2021 2025

250 üreticiye Çeltikte entegre mücadele 

ve kontrollü ürün yetiştiriciliğinin 

yapılabilmesini sağlamak

4-Meyvecilikte kapama bahçe 

kurulmasının yaygınlaştırılması

a)Meyve ağaçlarında  budama işlemini yapan üreticilerin ve 

yetiştiricilerin bilgi ve eğitim eksikliği b)İlmizde mevcut bahçeciliğin 

artmasına katkıda bulunacak olunması

2020 2024

10 üreticinin kapama meyve bahçesi 

kurabilmesi ve  100 üreticinin bu alanda 

kalifiye olarak yetişmesini sağlamak

1-Buğdayda ve Arpa da verim 

düşüklüğü
2003 2022

İlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a 300 Kg. olan 

Arpa verim ortalamasını 400 Kg'a 

çıkarmak.                    

2- Yerli ve Milli Ayçiçeği 

tohumu kullanılmasının 

yaygınlaştırılması

2022 2026
Yöredeki 100 üreticinin yerli-milli 

çeşitlere yönelmelerini sağlamak

         KIRKLARELİ İLİNDE 2022 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER                 FORM-A

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 

istenilen genel 

amaç veya 

hedefin

Bu ihtiyaçların karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedef 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 

sorunun çözümüne veya hedefe 

ulaşabilmek için 2021 yılı İl 

yayım programına alınan 

faaliyetler

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler
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1-Buğdayda ve Arpa da verim 

düşüklüğü
2003 2022

İlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a 300 Kg. olan 

Arpa verim ortalamasını 400 Kg'a 

çıkarmak.                    

         KIRKLARELİ İLİNDE 2022 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER                 FORM-A

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 

istenilen genel 

amaç veya 

hedefin

Bu ihtiyaçların karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedef 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 

sorunun çözümüne veya hedefe 

ulaşabilmek için 2021 yılı İl 

yayım programına alınan 

faaliyetler

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

a)Çiftçilerimizin Enstitümüzce geliştirilen çeşitlere 

yönelmelerini sağlamak Tarla Günü

b)Yöreye uygun çeşit olmaları Çiftçi Toplantısı

c)Verim ve kalite bakımından iyi bir performansa sahip olmaları

d)Hayvan beslemesindeki rolünün iyi olmasından

a)Topraktaki organik madde miktarını artırması                                           

b)Diğer ürünlerle münavebeye girmesi. Tarla Günü

c)Sulanan alanlarda ikinci ürün olarak ekilebilir olması. Çiftçi Toplantısı

d)Kaliteli kaba yem üretiminin temin edilmesi.

e)Yeşil ot slajı olarak kullanabilir olması.

f)Arıcılığın gelişmesine katkı sağlaması

a)Milli tohumlarımızın ekilmesini sağlamak

b)Slajlık olarak besin değeri ve verimlerinin yüksek oluşu Çiftçi Toplantısı

c)Yöremize uygunluğu 

d)Gerek dane gerekse slajlık yemlik olması

a)Sulanabilir alanların etkin şekilde değerlendirilmesine imkan sağl.

b)Besleyici değerinin yüksek olması Çiftçi Toplantısı

c)Münavebeye katkı sağlaması Sirküler Mektup

d)Kaliteli kaba yem üretiminin temin edilmesi

e)Arıcılığın gelişmesine katkı sağlaması

f)Yeşil olarak tüketilebilmesi

a)Topraktaki organik madde miktarını artırması                                           

b)Diğer ürünlerle münavebeye girmesi. Çiftçi Toplantısı

c)Sulanan alanlarda ikinci ürün olarak ekilebilir olması.

d)Kaliteli kaba yem üretiminin temin edilmesi.

e)Yeşil ot slajı olarak kullanabilir olması.

f)Arıcılığın gelişmesine katkı sağlaması

9-Yem Bitkilerinden 

"Yonca"yetiştiriciliğinin 

yaygınlaştırılması

2003 2022
 İlimizde; 20 çiftçide 200 dekar alanda 

Yonca ekiminin yapılmasını sağlamak

10-Baklagillerden -Yem 

Bezelyesi-yetiştiriciliğinin 

yaygınlaştırılması

2003 2022
İlimizde 1.500 da olan Yem Bezelyesi 

ekim alanının %10 oranında arttırılması

7-Yem Bitkilerinden "Macar 

Fiğ" yetiştiriciliğinin 

yaygınlaştırılması

2003 2022

 İlimizdeki 20 çiftçinin 100'er dekar 

alanda Macar fiğ  ekimi yapmasını 

sağlamak

8-Yerli ve milli Mısır 

çeşitlerinden Aga-Ada ve 

Hacıbey çeşitlerinin 

yaygınlaştırılması

Sulanabilir alan yaratan 10 köyümüzde 

ki mevcut çiftçilerce çeşitleri ekmelerini 

sağlamak

2021 2025

6-Yulafta Küçük 

Yayla,Kahraman ve Kırklar 

çeşitlerinin yaygınlaştırılmasını 

sağlamak

Söz konusu çeşitlerin yöremizde 

hayvancılık yapılan 50 köyde 

yaygınlaşmasını sağlayarak ekimini 

sağlamak

2019 2023
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1-Buğdayda ve Arpa da verim 

düşüklüğü
2003 2022

İlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a 300 Kg. olan 

Arpa verim ortalamasını 400 Kg'a 

çıkarmak.                    

         KIRKLARELİ İLİNDE 2022 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER                 FORM-A

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 

istenilen genel 

amaç veya 

hedefin

Bu ihtiyaçların karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedef 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 

sorunun çözümüne veya hedefe 

ulaşabilmek için 2021 yılı İl 

yayım programına alınan 

faaliyetler

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

a)Birim alandan daha yüksek verim alınıyor olması

b)Toprak yapısı ve sulanamayan tarım arazilerinin değerlenecek 

olması
2018 2022 Çiftçi Toplantısı

Çiftçi Kursu

Çiftçi Toplantısı

b)Dere yataklarındaki su taşkınları, kuşlar ve rüzgarla tohumların 

yayılması.

a)Erezyon önleyici etkilerinin bulunması.

b)Av ve Yaban hayvanlarının yaşamlarına 

ilişkin önemli işlevlere sahip olmaları. Çiftçi Toplantısı

c)Doğal kaynaklar açısından zenginliklerinin olması

d)Aşırı otlatma ile tahrip ediliyor

e)Kaba Yem açığına katkı sağlıyor olmaları.

f)Ot verimlerinin düşük seviyelerde olması.

g)Mer'a Kanununun yeterince bilinmiyor olması

a-Yer altı ve yerüstü suları ile topraklarda bulunan "Nitrat"  

ın tehlike arz edebilecek seviyelere çıkabilecek olması.

b) Su kaynaklarımızda, Toprak ve Atmosferimizde besin Çiftçi Toplantısı

maddesi kirliliği yaratabilecek olaması.

c)Doğal kaynaklarımızın korunabilirliliğini tehdit altına

alabilecek olması.

d)Tüm canlılar için Kanserojen etkisinin yüksek olması.

a)Yanlış sulama ile erezyona sebebiyet verilmesi

b)Fazla sulamayla taban su seviyesinin yükselmesi 2020 2024 Çiftçi Toplantısı15-Tarımsal Sulamada yanlış 

Sulama Sistemleri kullanılıyor 

olması

Sulama Kooperatifi  2 Belde ve 3 köyde 

çiftçilerin doğru-uygun ve bilinçli 

sulamama yapmalarını sağlamak 

13-Mer'a"ların İyileştirilmesi. 

(Islahı)
2005 2024

 23 köyde tamamlanmış olan mera ıslah 

projelerinin 2024 yılına kadar 30 a 

çıkarılması

14-Tarımsal Kaynaklı "Nitrat" 

kirliliğinin önlenmesi.
2011 2020

İlimizde 50 köyde, 100 çiftçiyi "Nitrat" 

kirliliği konusunda duyarlı hale 

getirerek,  konuyla ilgili bilinç 

düzeylerini yükseltmek.

11-Itri, Tıbbi ve Aromatik 

bitkilerden Lavanta 

yetiştiriciliğinin 

yaygınlaştırılması

İlimizde İtri, Tıbbi ve Aromatik Bitki 

üretimini yapan işletme sayısını 25 e 

çıkartabilmek
c)İthalatta önemli bir yere sahip bitkinin yetiştiriciliği açığının 

kapatabilecek olunması

12-Kendiliğinden Çıkan 

Kenevir Bitkilerinin Tanımı ve 

Mücadelesi.

a)Kenevir bitkisinin çiftçiler tarafından tanınmıyor ve yeterince 

önemsenmiyor 
2020 2024

Kolluk güçlerinde 14 riskli köyde 

kendiliğinden çıkan kenevirlerin 

imhasının gerekliliğinin anlaşılması 
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1-Buğdayda ve Arpa da verim 

düşüklüğü
2003 2022

İlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a 300 Kg. olan 

Arpa verim ortalamasını 400 Kg'a 

çıkarmak.                    

         KIRKLARELİ İLİNDE 2022 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER                 FORM-A

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 

istenilen genel 

amaç veya 

hedefin

Bu ihtiyaçların karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedef 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 

sorunun çözümüne veya hedefe 

ulaşabilmek için 2021 yılı İl 

yayım programına alınan 

faaliyetler

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

c)Topraklarda tuzlulğun artması PH ın düşmesi

d)Aşırı su israfının olması

a)Üretimdeki mücadelenin zamanında, uygun dozda ve uygun ilaçlar 

ile yapılmıyor olması

b)Uygulamayı yapan üreticilerde eğitim eksikliği Çiftçi Toplantısı

c)Konu ile ilgili denetimlerin yaptırım gücünün olmaması

a)Çiftçiler ile biçerdöver sahipleri arasında hasat

sezonu öncesinde gerekli akitlerin yapılmasının sağlanması

b)Biçerdöver operatörlerinin birim zamanda Çiftçi Toplantısı

daha fazla ürün biçebilmek için biçerdöverlerini

yüksek devirde çalıştırmasının engellenmesi

c)Biçim esnasında çiftçilerin tarlalarında olması

d)Biçim saatlerine gerektiği şekilde riayet edilmesi

e)Biçerdöverlerin yeni model olması.

f)Biçerdöver sertifikası olmayan ehliyetsiz kişilerin hasat yapmaması

a)Yangınlar toprakta bulunan organik maddenin yok olmasına sebep 

veriyor.

b)Üretici toprakta kaybolan organik maddeyi fazladan gübre atarak 

kapatmak istiyor ve girdi maaliyetinin artmasına neden oluyor.

c)Fazla miktarda kullanılan Kimyasal Gübre yer altı içme sularınada 

geçerek canlılar için tehlike oluşturuyor.
Çiftçi Toplantısı

d) Salmış olduğu yoğun karbondioksit gazı  Atmosferi olumsuz 

etkiliyor.

e)Yaban hayatını olumsuz etkiliyor olması.

17-Biçerdöver ile hububat 

hasadında dane kayıplarının en 

aza(%1) indirmek

2003 2022

 İlimnizde gerçekleştirilen Biçerdöver ile 

hasatta;    80  Biçerdöver operatörünün 

dane kayıp oranı olarak % 2'nin altında 

biçim yapabilmelerini  sağlamak.

18-Anızların yakılmasının 

önlenmesi.
2014 2018

1000 çiftçimize ulaşarak anız 

yakmamalarını sağlamak

15-Tarımsal Sulamada yanlış 

Sulama Sistemleri kullanılıyor 

olması

Sulama Kooperatifi  2 Belde ve 3 köyde 

çiftçilerin doğru-uygun ve bilinçli 

sulamama yapmalarını sağlamak 

16-Tarımda kullanılan Bitki 

Koruma ürünlerinin çevreye 

yaymış oldukları olumsuz 

etkiler.

2016 2020

Eğitimler sonucu Bitki Koruma 

Uygulama Belgesini almaya hak kazanan 

9660 üretici sayısını 12.000 kişiye 

çıkarmak 
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1-Buğdayda ve Arpa da verim 

düşüklüğü
2003 2022

İlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a 300 Kg. olan 

Arpa verim ortalamasını 400 Kg'a 

çıkarmak.                    

         KIRKLARELİ İLİNDE 2022 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER                 FORM-A

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 

istenilen genel 

amaç veya 

hedefin

Bu ihtiyaçların karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedef 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 

sorunun çözümüne veya hedefe 

ulaşabilmek için 2021 yılı İl 

yayım programına alınan 

faaliyetler

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

f)Orman ve telefon direklerinin yanma ve yangınlarına sebep 

verebilecek olması.

g)Otoyollarda araçların görüş mesafelerinin engellenmesi ve kazalara 

sebebiyet veriyor olması.

a) Hizmet alacak olan çiftçi ve üreticilerin Bakanlığımızca 

destekleniyor olması.

b)Üreticinin işletmesi (Tarım-Hayvancılık alanındaki)  hizmet aldığı 

kişi yada kuruluşlarca takip edilmesi.
Çiftçi Toplantısı

c) Üretici bilgil ve belgelerin kayıt altına alınması.

d)Üretim boyunce gerçekleşebilecek yanlışların aza indirilmesi. 

e)Güvence hisseden üreticilerin üretim ve yetiştiricilik safhasında 

kendine olan güvenleri de artacaktır.

f)Konunun üretici ve yetiştiricilerce iyi bilinmemesi 

g) Gereksiz yere ilaç-gübre ve tohum kullanılmayacaktır.

a) Bakanlığımızca; Ürününü sigortalayacak üreticinin  sigorta 

primine,  önemli oranda destek veriliyor olması.

b)Üreticilerin ürünlerinde meydana gelebilecek olan risklerin 

güvence altına alınacak olması.
Çiftçi Toplantısı

c) Üretici bilgilerinin kayıt altına alınıyor olması.

d)Bireysel zararların karşılanabilir olması.

e)Güvence hisseden üreticilerin üretim ve yetiştiricilikte risk 

alabilecek olmaları

a)Balıkçıların balık neslinin sürekliliği ve sürdürülebilir balıkçılık 

konusunda yetersizlikleri 
Çiftçi Toplantısı

b)Daha fazla kazanç sağlama istekleri

a)Balıkçıların balık neslinin sürekliliği ve sürdürülebilir balıkçılık 

konusunda yetersizlikleri 
Çiftçi Toplantısı

b)Daha fazla kazanç sağlama istekleri

21-Ticari avlanmada boy yasağı 

ihlalleri ve yasak zamanda 

kaçak avcılığın önüne geçilmesi

2016 2020
Ticari avlanma yapan 200 Balıkçının 

konu ile ilgili bilgili olmalarını sağlamak

22-Amatör avlanmada boy 

yasağı ihlalleri ve yasak 

zamanda kaçak avcılığın 

yapılyor olması.

2016 2020
Amatör avlanma yapan 50 Balıkçının 

konu ile ilgili bilgili olmalarını sağlamak

19-Tarımsal yayım ve 

Danışmanlık Hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması.

2019 2023

İlimizde Tarımsal yayım ve Danışmanlık 

Hizmeti veren 7 danışman sayısını 25 

danışmana çıkarmak.

20-Tarım Sigortalarının 

Geliştirilmesi ve 

Yaygınlaştırılması

2019 2023
İlimizde Tarım Sigortası yaptıran150 

üreticiyi 400 üreticiye çıkarmak.

18-Anızların yakılmasının 

önlenmesi.
2014 2018

1000 çiftçimize ulaşarak anız 

yakmamalarını sağlamak
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1-Buğdayda ve Arpa da verim 

düşüklüğü
2003 2022

İlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a 300 Kg. olan 

Arpa verim ortalamasını 400 Kg'a 

çıkarmak.                    

         KIRKLARELİ İLİNDE 2022 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER                 FORM-A

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 

istenilen genel 

amaç veya 

hedefin

Bu ihtiyaçların karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedef 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 

sorunun çözümüne veya hedefe 

ulaşabilmek için 2021 yılı İl 

yayım programına alınan 

faaliyetler

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

a)Ekonomik zararının yüksek olması

b)Yetiştiricilerin konunun sebepleri ile ilgili bilgisiz olması Çiftçi Toplantısı

c)Son derece yıkıcı ölümlere sebebiyet vermesi

d)Ekonomik anlamda yıkım yaşanması

a-Brucellozis  hastalığının zoonoz bir hastalık oluşu

b-Brucellozis'in küçükbaş hayvanlarda yavru atığı ve Çiftçi Toplantısı

ölü doğumlara sebep oluşu.

c- Taze peynirde hastalığın yaygın oluşu

d- Aşısının desteklemeler kapsamında oluşu

a)Koyunlarda Mavi Dil Hastalığının Tespit ve Tedavi Yöntemleri

b)Hayvanların Bakın ve Beslenmesinde Gerekli Tedbirler 

Alınmaması
2018 2022 Çiftçi Toplantısı

c)Ağılların Temizliğine Özen Gösterilmemesi

a) Özellikle küçük işletmelerde barınakların optimum koşulları 

taşımaması

b) Hayvan refahına uygun yetiştiricilik yapılmaması Çiftçi Toplantısı

c) Barınaklar içerisinde yerleşim düzenindeki uyumsuzluklar

d) Uygun olmayan koşulların verime olumsuz etkisi

Çiftçi Toplantısı

Çiftçi İnceleme Gezisi

Hijyenin öneminin bilinmemesi Diğer Benzeri Faaliyetler

a)Ortaklarda Kooperatife karşı umursamazlık

b)Yönetici ve Denetçilerin her seçim döneminde değişmeleri Diğer Benzeri Faaliyetler

28-Kooperatiflerde işleyiş ve 

mevzuat hakkında bilgi-beceri 

eksikliği

2014 2023

8 İlçede 147 Kooperatifin Yönetici-

Denetçi ve ortaklarına görev ve 

sorumlulukları ile Kooperatif işleyişi 

konularında beceri kazandırarak  

Kooperatiflerinin iyi yönetilmesini 

sağlamak

27-Toplu tüketim yerlerinde 

gıdada hijyen ve israfın 

önlenmesi

İşletmelerde gereken hijyenin daha etkili bir biçimde sağlanabilmesi 

için, işletme çalışanlarının farkındalığının yeterli görülmemesi 2017 2021
Toplu Tüketim İşletmelerinde çalışan 50 

personelin bilinçlendirilmesini sağlamak

25-Koyunlarda Mavi Dil 

Hastalığından ari işlekmeler 

yaratılması

Mavi Dil Hastalığının Bulaşma Yolları 

ve tedavisi ile ilgili 15 küçükbaş 

yetiştiricimizin bilgilenmesini sağlamak

26-Hayvan Barınaklarının 

İyileştirilmesi 
2021 2025

Toplam  200 yetiştiriciyi barınak 

koşullarının (havalandırma, 

aydınlatma,yemliklerin 

konumu...vb.)optimize edilerek 

yetiştirmeye uygun hale getirilmesi ve 

katı ve sıvı atıkların yönetimi konusunda 

bilinçlendirmek

23-Buzağı ölümlerinin önüne 

geçilmesi
2018 2022

İlimizde yetişiriciliği yapılan Büyükbaş 

hayvancılık işletmelerinin 150 sinde 

hastalığın eridika edilmesini sağlamak.

24-Küçükbaş hayvanlarda  

Brucellozis hastalığının önüne 

geçilmesi.

2011 2020
İlimizdeki 100 işletmede hastalığın 

çıkışını önlemek.
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1-Buğdayda ve Arpa da verim 

düşüklüğü
2003 2022

İlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a 300 Kg. olan 

Arpa verim ortalamasını 400 Kg'a 

çıkarmak.                    

         KIRKLARELİ İLİNDE 2022 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER                 FORM-A

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 

istenilen genel 

amaç veya 

hedefin

Bu ihtiyaçların karşılanması, sorunun 

çözümü için ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedef 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 

sorunun çözümüne veya hedefe 

ulaşabilmek için 2021 yılı İl 

yayım programına alınan 

faaliyetler

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

c)Dayanışma ve birlikteliğin zayıf oluşu.

29-Tarımsal ürünlerde ulusal 

coğrafi işaretleme ve öneminin 

yaygınlaştırmak

Genel nitelikleri itibariyle üretimi, coğrafi kaynağı gibi bir takım 

yerel niteliklerine bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin 

korunmasının sağlanaması için.

2021 2025
Yöremizde coğrafi  bazda 4 olan ürünü 

10 a çıkartabilmek
Çiftçi Toplantısı

28-Kooperatiflerde işleyiş ve 

mevzuat hakkında bilgi-beceri 

eksikliği

2014 2023

8 İlçede 147 Kooperatifin Yönetici-

Denetçi ve ortaklarına görev ve 

sorumlulukları ile Kooperatif işleyişi 

konularında beceri kazandırarak  

Kooperatiflerinin iyi yönetilmesini 

sağlamak


