
BaĢlangıç  

Yılı

 BitiĢ        

Yılı

a)Toptak Numunesinin nasıl alınacağının bilinmemesi.

b)Toprak tahlili  yaptırma alıĢkanlığının olmaması.

nedeniyle ekimde az yada çok "Gübre" kullanılması. a)Demonstrasyon

c)Süne Zararı. b)Tarla Günü

d)Sertifikalı tohum kullanmanın az olması. c)Çiftçi Toplantısı

e)Yabancı otlarla mücadelede  bilgi eksikliği. d)Sirküler Mektup

f)Kaliteli çeĢit seçimindeki eksikler.

g)PH 'ı düĢük alanlarda  ekim yapılıyor olması.

h)Münavebeye önem vermeyerek üst-üste 

aynı yere Buğday ekiminin yapılması.

a)Ġnsan bünyüsi açısından mineral, protein ve yağ asitlerince 

zengin olmaları

b)DüĢük oranda gluten içeriyor olmaları

c)Glisemik indekslerinin düĢük olmaları

d)Açok az fire veriyor olmaları 2019 2023

e)Fazla miktarda vitamin ve demir içermeleri

f)Yerli tohum ollarak genetik değiĢime uğramamıĢ olmalları

g)Kan Ģekerini hızlı yükseltmeyen gıdalardan olmaları

a)Çiftçilerimizin Enstitümüzce geliĢtirilen çeĢitlere 

yönelmelerini sağlamak

b)Yöreye uygun çeĢit olmaları 2019 2023 a)Demonstrasyon

c)Verim ve kalite bakımından iyi bir performansa sahip 

olmaları
b)Tarla Günü

d)Hayvan beslemesindeki rolünün iyi olmasından c)Sirküler Mektup

1- Buğdayda verim düĢüklüğü 2003

Bu ihtiyaçların karĢılanması, sorunun çözümü 

için ulaĢılmak istenen genel amaç veya hedef 

Ġlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri

UlaĢılmak istenilen 

genel amaç veya 

hedefin

2022

KIRKLARELİ İLİNDE 2020 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Form : A

Ġlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve 

yayım programına  esas teĢkil eden 

ihtiyaç, sorun veya hedef

Bu ihtiyacın 

karĢılanmasına, sorunun 

çözümüne veya hedefe 

ulaĢabilmek için 2018 yılı 

Ġl yayım programına 

alınan faaliyetler

Ġlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a çıkarmak.                    

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaĢmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

Ġlimizde Kavılca ve Siyez Buğday alanlarını 

1.000 dekara çıkartmak
2- Kavılca ve Siyez Buğdaylarının 

yetiĢtiriciliğinin yaygınlaĢtırılması

3-Yulafta Küçük Yayla,Kahraman ve 

Kırklar çeĢitlerinin 

yaygınlaĢtırılmasını sağlamak

Söz konusu çeĢitlerin yöremizce ekiliĢinin 

yaygınlaĢmasını sağlayarak 1.000 dekar 

alanda ekimini sağlamak

Bu hedefle ile ilgili 

belirlenmiĢ olan Genel 

Hedef devam etmekte 

olup 2020 yılında bu 

tespit ile ilgili herhangi bir 

faaliyet yapılması 

planlanmamıĢtır.

1



BaĢlangıç  

Yılı

 BitiĢ        

Yılı

1- Buğdayda verim düĢüklüğü 2003

Bu ihtiyaçların karĢılanması, sorunun çözümü 

için ulaĢılmak istenen genel amaç veya hedef 

Ġlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri

UlaĢılmak istenilen 

genel amaç veya 

hedefin

2022

KIRKLARELİ İLİNDE 2020 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Form : A

Ġlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve 

yayım programına  esas teĢkil eden 

ihtiyaç, sorun veya hedef

Bu ihtiyacın 

karĢılanmasına, sorunun 

çözümüne veya hedefe 

ulaĢabilmek için 2018 yılı 

Ġl yayım programına 

alınan faaliyetler

Ġlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a çıkarmak.                    

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaĢmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

a)Erezyon önleyici etkilerinin bulunması.

b)Av ve Yaban hayvanlarının yaĢamlarına 

iliĢkin önemli iĢlevlere sahip olmaları.

c)Doğal kaynaklar açısından zenginliklerinin olması

d)AĢırı otlatma ile tahrip ediliyor

e)Kaba Yem açığına katkı sağlıyor olmaları.

f)Ot verimlerinin düĢük seviyelerde olması.

g)Mer'a Kanununun yeterince bilinmiyor olması

a)Birim alandan daha yüksek verim almak

b)Toprak yapısı ve sulanamayan tatarım arazilerinin 

değerlenecek olması
2018 2022

Ġlimizde Ġtri, Tıbbi ve Aromatik Bitki üretimini 

yapan 1 iĢletmeyi 5 e çıkartabilmek
a)Tarla Günü

c)Ġthalatta önemli bir yere sahip bitkinin yetiĢtiriciliğiaçığını 

kapatabilmek
b)Sirküler Mektup

a)Sulanabilir alanların etkin Ģekilde değerlendirilmesine 

imkan sağlaması

b)Besleyici değerinin yüksek olması a)Demonstrasyon

c)Münavebeye katkı sağlaması b)Tarla Günü

d)Kaliteli kaba yem üretiminin temin edilmesi c)Çiftçi Toplantısı

e)Arıcılığın geliĢmesine katkı sağlaması d)Sirküler Mektup

f)YeĢil olarak tüketilebilmesi

a)Balıkçıların balık neslinin sürekliliği ve sürdürülebilir 

balıkçılık konusunda yetersizlikleri 
2016 2020 a)Çiftçi Toplantısı

b)Daha fazla kazanç sağlama istekleri b)Liflet-c)SMS

a)Balıkçıların balık neslinin sürekliliği ve sürdürülebilir 

balıkçılık konusunda yetersizlikleri 
2016 2020 a)Çiftçi Toplantısı

b)Daha fazla kazanç sağlama istekleri b)Liflet-c)SMS

 Ġlimizde; 20 çiftçide 200 dekar alanda Yonca 

ekiminin yapılmasını sağlamak

4-Mer'a"ların ĠyileĢtirilmesi. (Islahı)

 Ġlimizde mevcut 22 köyde ve 50.000 dekarlık 

bir sahada Mer'a ların verimliliğini artırarak 

tekniğine uygun olarak otlatılmalarını 

sağlamak.

6-Yem Bitkilerinden 

"Yonca"yetiĢtiriciliğinin 

yaygınlaĢtırılması

2022

2024

7-Ticari avlanmada boy yasağı 

ihlalleri ve yasak zamanda kaçak 

avcılığın yapılyor olması.

8-Amatör avlanmada boy yasağı 

ihlalleri ve yasak zamanda kaçak 

avcılığın yapılyor olması.

2005

Amatör avlanma yapan 200 Balıkçının konu 

ile ilgili bilgili olmalarını sağlamak

5-Itri, Tıbbi ve Aromatik bitkilerden 

Lavanta yetiĢtiriciliğinin 

yaygınlaĢtırılması

Itri ve Tıbbi bitkiler 

ile Boya 

Bitkilerinden olan 

Lavanta 

yetiĢtiriciliğinin 

yaygınlaĢtırılması 

projesi

Ticari avlanma yapan 50 Balıkçının konu ile 

ilgili bilgili olmalarını sağlamak

2003

a)Çiftçi Toplantısı

2



BaĢlangıç  

Yılı

 BitiĢ        

Yılı

1- Buğdayda verim düĢüklüğü 2003

Bu ihtiyaçların karĢılanması, sorunun çözümü 

için ulaĢılmak istenen genel amaç veya hedef 

Ġlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri

UlaĢılmak istenilen 

genel amaç veya 

hedefin

2022

KIRKLARELİ İLİNDE 2020 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Form : A

Ġlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve 

yayım programına  esas teĢkil eden 

ihtiyaç, sorun veya hedef

Bu ihtiyacın 

karĢılanmasına, sorunun 

çözümüne veya hedefe 

ulaĢabilmek için 2018 yılı 

Ġl yayım programına 

alınan faaliyetler

Ġlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a çıkarmak.                    

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaĢmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

a)Üretimdeki mücadelenin zamanında, uygun dozda ve 

uygun ilaçlar ile yapılmıyor olması
a)Çiftçi Toplantısı

b)Uygulamayı yapan üreticilerde eğitim eksikliği b)Sirküler Mektup

c)Konu ile ilgili dentim eksikliği

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

ın tehlike arz edebilecek seviyelere çıkabilecek olması.

b) Su kaynaklarımızda, Toprak ve Atmosferimizde besin a)Çiftçi Toplantısı

maddesi kirliliği yaratabilecek olaması. b)Sirküler Mektup

c)Doğal kaynaklarımızın korunabilirliliğini tehdit altına

alabilecek olması.

d)Tüm canlılar için Kanserojen etkisinin yüksek olması.

a)Çiftçiler ile biçerdöver sahipleri arasında hasat

sezonu öncesinde gerekli akitlerin yapılmasının sağlanması

b)Biçerdöver operatörlerinin birim zamanda 

daha fazla ürün biçebilmek için biçerdöverlerini a)Sirküler Mektup

yüksek devirde çalıĢtırmasının engellenmesi

c)Biçim esnasında çiftçilerin tarlalarında olması

d)Biçim saatlerine gerektiği Ģekilde riayet edilmesi

e)Biçerdöverlerin yeni model olması.

f)Biçerdöver sertifikası olmayan ehliyetsiz kiĢilerin hasat 

yapmaması

Eğitimler sonucu Bitki Koruma Uygulama 

Belgesini almaya hak kazanan 9660 üretici 

sayısını 12.000 kiĢiye çıkarmak 

2016

2011 2020

9-Tarımda kullanılan Bitki Koruma 

ürünlerinin çevreye olan olumsuz 

etkileri.

10-Tarımsal Kaynaklı "Nitrat" 

kirliliğini önlemek.

11-"Biçerdöver" ile hububat 

hasadında dane kayıplarının en 

aza(%1) indirmek

Ġlimizde 50 köyde, 100 çiftçiyi "Nitrat" kirliliği 

konusunda duyarlı hale getirerek,  konuyla 

ilgili bilinç düzeylerini yükseltmek.

2020

2003 2022

 Ġlimnizde gerçekleĢtirilen Biçerdöver ile 

hasatta;    80  Biçerdöver operatörünün dane 

kayıp oranı olarak % 2'nin altında biçim 

yapabilmelerini  sağlamak.

3



BaĢlangıç  

Yılı

 BitiĢ        

Yılı

1- Buğdayda verim düĢüklüğü 2003

Bu ihtiyaçların karĢılanması, sorunun çözümü 

için ulaĢılmak istenen genel amaç veya hedef 

Ġlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri

UlaĢılmak istenilen 

genel amaç veya 

hedefin

2022

KIRKLARELİ İLİNDE 2020 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Form : A

Ġlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve 

yayım programına  esas teĢkil eden 

ihtiyaç, sorun veya hedef

Bu ihtiyacın 

karĢılanmasına, sorunun 

çözümüne veya hedefe 

ulaĢabilmek için 2018 yılı 

Ġl yayım programına 

alınan faaliyetler

Ġlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a çıkarmak.                    

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaĢmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

a)Sütteki mikroorganizma sayısınınyüksek oluĢı

b)Sütteki somatik hücre sayısının yüksek olması

c)Sütteki yağ ve protein oranınındaki eksiklik

d)Sütte antibiyotik kalıntısının olması. a)Kurs

e)Mastitis hastalığının yaygın olması.

f)Bilinçsiz ve bilgisiz besleme

g)Sağım hijyeni kurallarına uyulmuyor oluĢu.

a)Ekonomik zararının yüksek olması

b)YetiĢtiricilerin konunun sebepleri ile ilgili bilgisiz olması 2018 2022 a)Çiftçi Toplantısı

c)Son derece yıkıcı ölümlere sebebiyet vermesi b)Sirküler Mektup

d)Ekonomik anlamda yıkım yaĢanması

a-Brucellozis  hastalığının zoonoz bir hastalık oluĢu

b-Brucellozis'in küçükbaĢ hayvanlarda yavru atığı ve a)Çiftçi Toplantısı

ölü doğumlara sebep oluĢu. b)Sirküler Mektup

c- Taze peynirde hastalığın yaygın oluĢu

d- AĢısının desteklemeler kapsamında oluĢu

a) Hizmet alacak olan çiftçi ve üreticilerin Bakanlığımızca 

destekleniyor olması.

b)Üreticinin iĢletmesi (Tarım-Hayvancılık alanındaki)  hizmet 

aldığı kiĢi yada kuruluĢlarca takip edilmesi.

c) Üretici bilgil ve belgelerin kayıt altına alınması. a)Çiftçi Toplantısı

d)Üretim boyunce gerçekleĢebilecek yanlıĢların aza 

indirilmesi. 
b)Sirküler Mektup

e)Güvence hisseden üreticilerin üretim ve yetiĢtiricilik 

safhasında kendine olan güvenleri de artacaktır.

f)Konunun üretici ve yetiĢtiricilerce iyi bilinmemesi 

g) Gereksiz yere ilaç-gübre ve tohum kullanılmayacaktır.

Ġlimizde, 50 BüyükbaĢ ve 50 KüçükbaĢ 

hayvan iĢletmesinden  elde edilen sütü AB 

standartlarına uygun hale getirmek

Ġlimizde Tarımsal yayım ve DanıĢmanlık 

Hizmeti alan 180 çiftçi sayısını 1000 çiftçiye 

çıkarmak.

15-Tarımsal yayım ve DanıĢmanlık 

Hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması.

12-Sütte kalite düĢüklüğü

2011

2023

13-Buzağı ölümlerinin önüne 

geçilmesi

2011

2020

14-KüçükbaĢ hayvanlarda  

Brucellozis hastalığının önüne 

geçilmesi.

2020

Ġlimizde yetiĢiriciliği yapıyan 1500 BüyükbaĢ 

hayvancılık iĢletmesinin 150 sinde hastalığın 

eridika edilmesini sağlamak.

Ġlimizdeki 100 iĢletmede hastalığın çıkıĢını 

önlemek.

2019

4



BaĢlangıç  

Yılı

 BitiĢ        

Yılı

1- Buğdayda verim düĢüklüğü 2003

Bu ihtiyaçların karĢılanması, sorunun çözümü 

için ulaĢılmak istenen genel amaç veya hedef 

Ġlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri

UlaĢılmak istenilen 

genel amaç veya 

hedefin

2022
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Form : A

Ġlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve 

yayım programına  esas teĢkil eden 

ihtiyaç, sorun veya hedef

Bu ihtiyacın 

karĢılanmasına, sorunun 

çözümüne veya hedefe 

ulaĢabilmek için 2018 yılı 

Ġl yayım programına 

alınan faaliyetler

Ġlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a çıkarmak.                    

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaĢmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

a) Bakanlığımızca; Ürününü sigortalayacak üreticinin  sigorta 

primine,  önemli oranda destek veriliyor olması.

b)Üreticilerin ürünlerinde meydana gelebilecek olan risklerin 

güvence altına alınacak olması.
a)Çiftçi Toplantısı

c) Üretici bilgilerinin kayıt altına alınıyor olması. b)Sirküler Mektup

d)Bireysel zararların karĢılanabilir olması.

e)Güvence hisseden üreticilerin üretim ve yetiĢtiricilikte risk 

alabilecek olmaları

a)Ortaklarda Kooperatife karĢı umursamazlık

b)Yönetici ve Denetçilerin her seçim döneminde değiĢmeleri

c)DayanıĢma ve birlikteliğin zayıf oluĢu.

a) Milli Eğitim bakanlığına bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim 

kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, 

kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda iĢletmelerinde iĢletmeci 

ve personelin gıda hijyeni konusundayeterli bilgiye sahip 

olmamaları.

A-Okul çevresinde gıda satıĢı yapan 50 

iĢletmenin denetim ve eğitimlerinin 

yapılmasını sağlamak

a)Ġnceleme Gezisi

b)Öğrencilerin gün içersindeki beslenmelerini büyük ölçüde 

okul kantini ve yemekhanelerinden sağlıyor olması

B-Okullardaki 50 kantin çalıĢanının gerekli 

eğitimden geçirilmesini sağlamak
b)TeĢvik YarıĢması

c) Güvenilir gıdaya ulaĢmanın doğru beslenen çocuklarda 

baĢarıyı artıracak olması.

C-36 yemekhane iĢletmesine gerekli 

denetimlerde bulınularak 36 iĢletmecinin konu 

hakkında bilgilenmelerini sağlamak

a)Yanlış sulama ile erezyona sebebiyet verilmesi

b)Fazla sulamayla taban su seviyesinin yükselmesi 2020 2024 a)Çiftçi Toplantısı

c)Topraklarda tuzlulğun artması PH ın düşmesi c)Sirküler Mektup

d)Aşırı su israfının olması

2018
a)Diğer Benzeri 

faaliyetler

8 Ġlçede 147 Kooperatifin Yönetici-Denetçi ve 

ortaklarına görev ve sorumlulukları ile 

Kooperatif iĢleyiĢi konularında beceri 

kazandırarak  Kooperatiflerinin iyi 

yönetilmesini sağlamak

Ġlimizde Tarım Sigortası yaptıran150 üreticiyi 

400 üreticiye çıkarmak.

Sulama Kooperatifi  2 Belde ve 3 köyde 

çiftçilerin doğru-uygun ve bilinçli sulamama 

yapmalarını sağlamak 

17-Kooperatiflerde iĢleyiĢ ve 

mevzuat hakkında bilgi-beceri 

eksikliği

2018

18-Öğrencilerin okul kantinlerinde, 

yemekhanelerinde ve okul 

çevresinde gıda satıĢı yapan 

ve/veya toplu beslenme hizmeti 

sunan iĢyerlerinde sağlıklı ve 

güvenilir gıdaya ulaĢmalarını 

sağlamak.

2016 2020

2019

2014

16-Tarım Sigortalarının GeliĢtirilmesi 

ve YaygınlaĢtırılması

19-Tarımsal Sulama ve Tarımsal 

Sulama sistemleri ile ilgili 

çiftçilerimizin bilgilenmelk

5



BaĢlangıç  

Yılı

 BitiĢ        

Yılı

1- Buğdayda verim düĢüklüğü 2003

Bu ihtiyaçların karĢılanması, sorunun çözümü 

için ulaĢılmak istenen genel amaç veya hedef 

Ġlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri

UlaĢılmak istenilen 

genel amaç veya 

hedefin

2022
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Form : A

Ġlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve 

yayım programına  esas teĢkil eden 

ihtiyaç, sorun veya hedef

Bu ihtiyacın 

karĢılanmasına, sorunun 

çözümüne veya hedefe 

ulaĢabilmek için 2018 yılı 

Ġl yayım programına 

alınan faaliyetler

Ġlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a çıkarmak.                    

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaĢmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler

a)Topraktaki organik madde miktarını artırması                                           

b)Diğer ürünlerle münavebeye girmesi.

c)Sulanan alanlarda ikinci ürün olarak ekilebilir olması.

d)Kaliteli kaba yem üretiminin temin edilmesi.

e)YeĢil ot slajı olarak kullanabilir olması.

f)Arıcılığın geliĢmesine katkı sağlaması

a)Ekonomik zararın yüksek oluşu

b)Yetiştiricilerin bilinçsizliği 2019 2023

a)ParçalanmıĢ olan ve parçalanabilecek tarım topraklarının 

ekonomik üretime imkan vermeyecek olması

b)Parçalanan tarım arazisinin ailesinin geçimini sağlamaya 

ve aile iĢgücünü değerlendirmeye yeterli olmaması

2018 2022

c)Parçalanan arazilerin ekonomik getirisinin düĢük olması 

sebebiyle üretim yapan-yapacak olanların köylerini terk 

ediyor olması

a-6537 sayılı kanun ile değiĢik 5403 sayılı kanundan 

haberdar olunmaması

b-GeçmiĢten gelen alıĢkanlıklardan dolayıMiras iĢlemlerinin 

önemsenmemesi

c-Varisler arasında yaĢanan anlaĢmazlıklar

                       HAZIRLAYAN

                       Hasan DOĞAN

                    K.T.V.ġube Müdürü

                        07/10/2019

Bu hedefle ile ilgili 

belirlenmiĢ olan Genel 

Hedef devam etmekte 

olup 2019 yılında bu 

tespit ile ilgili herhangi bir 

faaliyet yapılması 

planlanmamıĢtır.

Bu hedefle ile ilgili 

belirlenmiĢ olan Genel 

Hedef devam etmekte 

olup 2019 yılında bu 

tespit ile ilgili herhangi bir 

faaliyet yapılması 

planlanmamıĢtır.

20-Yem Bitkilerinden "Macar Fiğ" 

yetiĢtiriciliğinin yaygınlaĢtırılması
2003

80 İşletme sahibinin bilinçli ilaç 

kullanabilmelerini sağlamak

2022

21-Et ve Sütte kalıntı sorunlarının 

çözümlenmesi

22- Arazilerin ToplulaĢtırılması.

Ġlimizde toplulaĢtırma kapsamına alınan 9 köy 

ve beldede 150 çiftçinin bilgilenmesini 

sağlayarak arazi toplulaĢtırılması üzerinde 

farkındalık yaratabilmek

                  ONAYLAYAN

                       Funda Eylem ÖZEL

 Bu sorunla ilgili 

belirlenmiĢ olan genel 

sorundevam etmekte 

olup, 2019 yılında bu 

tespitle ilgili herhangi bir 

faaliyet yapılması 

planlanmamıĢtır

                   07./10/2019

2017 2021

23-Tarımsal TaĢınmazlarda Mirasın 

sonlandrılması iĢlemlerinin nasıl 

yapılacağının bilinmemesi

56 Köyde Tarımsal satıĢlarda 560 erkek ve 

280 kadını Mirasın sonlandırılması ile ilgi 

bilgilendirmek

                      Ġl Müdür V.

 Ġlimizdeki 20 çiftçinin 100'er dekar alanda 

Macar fiğ  ekimi yapmasını sağlamak

 Bu hedefle ilgili 

belirlenmiĢ olan genel 

hedef devam etmekte 

olup, 2019 yılında bu 

tespitle ilgili herhangi bir 

faaliyet yapılması 

planlanmamıĢtır
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BaĢlangıç  

Yılı

 BitiĢ        

Yılı

1- Buğdayda verim düĢüklüğü 2003

Bu ihtiyaçların karĢılanması, sorunun çözümü 

için ulaĢılmak istenen genel amaç veya hedef 

Ġlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri

UlaĢılmak istenilen 

genel amaç veya 

hedefin

2022

KIRKLARELİ İLİNDE 2020 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Form : A

Ġlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi ve 

yayım programına  esas teĢkil eden 

ihtiyaç, sorun veya hedef

Bu ihtiyacın 

karĢılanmasına, sorunun 

çözümüne veya hedefe 

ulaĢabilmek için 2018 yılı 

Ġl yayım programına 

alınan faaliyetler

Ġlimizde  380 Kg.olan "Buğday" verim 

ortalamasını  500 Kg.'a çıkarmak.                    

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaĢmaya katkı 

sağlayan 

Proje/Projeler
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