KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı
a)Üreticilerin, olası risklerde maddi yönden
zarara uğramaları

1-Tarım sigortaları uygulamasının
tanıtımı

b)Konu hakkında üreticilerin tam olarak bilgi
sahibi olmamaları

c)%50 devlet desteğinden haberleri olmamaları

a)Verimliliği arttırmak ve tarımsal girdi
maliyetini düşürmek

2012

Bu sorun/hedefle ilgili olarak
belirlenen hedefe ulaşılamadığı için
2021
1-Konferans
hedefe ulaşma süresi uzatılmıştır.
5 Adet Konferans düzenlemek

2012

-Bu sorun/hedefle ilgili olarak
belirlenen hedefe ulaşılamadığı için
1-Çiftçi Toplantısı
hedefe ulaşma süresi uzatılmıştır.
2-Liflet
2021
- 400 yerleşim yerinde 6000 kişinin
3-Radyo Proğramı
katılımıyla bilgilendirme ve tanıtım
faaliyeti gerçekleştirmek

-

2012

2- Tarım arazilerinin
toplulaştırılması
b)Pazar koşullarına uyum sağlayabilmek
c)Sürdürülebilir tarımsal üretimi
gerçekleştirmek
d)Bakanlığımız politikalarına uyum sağlamak

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef (Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte)
faaliyetler (*2)

-

-

1-Çiftçi Toplantısı
-Bu sorun/hedefle ilgili olarak
2-Liflet
belirlenen hedefe ulaşılamadığı için 3-Radyo Programı
2021 hedefe ulaşma süresi uzatılmıştır.
- 5 yılın sonunda 1200 çiftçinin
bilgilenmesini sağlamak.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Ahmet Nedim BAYRAKDAR

Ender Muhammed GÜMÜŞ

KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef genel amaç veya
hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Başlangıç Yılı Bitiş
Yılı
a)Kırsal sanayinin gelişmemesi
b)Ürünlerin pazara sunum süresinin
uzatılması(Depolama)

3-K.K.Y.D.P. kapsamında
yatırımcıların programla ilgili
eğitilmesi

c)Üreticiyi katma değer sağlayıcı ürünlere
yönlendirme

d)Standartlara uygun üretimin gerçekleştirilmesi

a)Cevizin getirisi yüksek bir ürün olması

-

2017

-

2012

4-Ceviz yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması

-

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)
-

- Daha önce belirlenen hedefe
ulaşılmış olup, çalışmalara devam
edileceği için yeni hedef
2021 belirlenmiştir.
- 5 yılın sonunda 800 işletmeyi
K.K.Y.D.P. hakkında
bilinçlendirmek.
-

1-Çiftçi Toplantısı
2-Radyo Proğramı
3-Personel Bilgilendirme
Toplantısı

-

-sorun/hedefle ilgili olarak
belirlenen hedefe ulaşılamadığı için
hedefe ulaşma süresi uzatılmıştır.
1-Çiftçi Toplantısı
2021 - 5 yılın sonunda ceviz dikli alanı 2-Sonuç Demonstrasyonu
10.000 da artırmak
3-Tarla Günü
- 200 işletmede uygulama
gerçekleştirrmek

b)İşçilik maliyetlerinin düşük olması

-

-

-

c)Pazar talebinin yüksek olması

-

-

-

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Ahmet Nedim BAYRAKDAR

Ender Muhammed GÜMÜŞ

KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)

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

a)Arazi yapısına bağlı olumsuzluklar

b)Operatörlerin yanlış tutumları

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
hedefin

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
çözümü için ulaşılmak istenen genel
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
Bitiş birlikte )
Başlangıç Yılı
Yılı
-

2012

5-Biçerdöverle hasatta dane
kayıplarının fazla olması

6-Sulama kaynaklarının yetersiz
kullanımı

-

- sorun/hedefle ilgili olarak
belirlenen genel amaca/hedefe
ulaşıldığından faaliyet
2016
planlanmamıştır ve tespit
(sorun/hedef) proğramdan
çıkarılmıştır.

c)Uygun olmayan biçerdöverlerin hasatta
kullanılması

-

-

d)Üründen kaynaklanan sebepler

-

-

a)Yapılan yetiştiriciliğin ticari amaçlı olmaması

-

-

b)Arazilerin çok parçalı olması

-

-

-

c)Maliyetin fazla olması

-

-

-

d)Yetiştiricilikte sulama bilincinin oluşmaması

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

-

2012

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
sorunun çözümüne veya hedefe
ulaşabilmek için 2017 yılı il
yayım programına alınan
faaliyetler (*2)

-sorun/hedefle ilgili olarak
belirlenen hedefe ulaşılamadığı için 1-Çiftçi Toplantısı
2021 hedefe ulaşma süresi uzatılmıştır.
2-Metod Demonstrasyonu
- 25 çiftçiye yeni sulama
3-Liflet
tekniklerinin kullandırılması
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı
a)Yayımın görselliğe dayanması

7-Tarımsal yayımın tanıtılması

b)Konuya olan ortak yaklaşımın olmaması

c)Demonstrasyon vb. ana fikirlerin
oluşturulmasında ön hazırlık ihtiyacı

a)Yöremizin iklim ve coğrafi koşullarının
bağcılık için uygun olması

-

2012

-

2012

8- Bağcılığın geliştirilmesi

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

-

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)
-

-sorun/hedefle ilgili olarak
belirlenen genel amaca/hedefe
ulaşıldığından faaliyet
2016
planlanmamıştır ve tespit
(sorun/hedef) proğramdan
çıkarılmıştır.
-sorun/hedefle ilgili olarak
belirlenen genel amaca/hedefe
ulaşıldığından faaliyet
2016
planlanmamıştır ve tespit
(sorun/hedef) proğramdan
çıkarılmıştır.

b)Kültürel altyapının uygun olması

-

-

c)Pazar imkanının geniş olması

-

ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı
a)Patates yetiştiriciliği istenilen düzeyde değil

9- Patates üretimi yetersiz kalıyor

b)Üreticiler eğitimsiz

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

2012

c)Pazarlama ve fiyat istikrarı yok
d)Ürünü depolayacak tesisler yok
e)Hastalık ve zararlılardan korkuluyor

-

a)Zirai mücadelede kullanılan alet ve
ekipmanların kalibrasyonuna dikkat edilmemesi

-

10-Zirai mücadele ilaçlarının doğru b)Yetiştiricilerin ilaç kullanma konusunda tam
ve etkin kullanımının öğretilmesi bilgi sahibi olmamaları

11-Büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlarda şap hastalığının artış
göstermesi

-

2013

-

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)
-

-sorunun önceliğini kaybettiği
anlaşıldığından ve gelecekte faaliyet
2016 planlanmayacağından
tespit(sorun/hedef) proğramdan
cıkarılmıştır.
-

-

-

-3000 kişiye bilgilendirmede
bulunmak
2017
-200 çiftçiyi konu hakkında
eğitmek

-

1-Çiftçi Toplantısı
2-Radyo Programı

c)Ürünlerin ihracatı ve iç pazara arzında kalıntı
sorunu yaşanması

-

-

-

-

d)Bitki ve insanlığı açısından risk oluşturması

-

-

-

-

a)Kontrolsüz hayvan hareketlerinin olması
b)Ahır hijyeninin yetersiz olması
c)Ortak mera ve suluk kullanımının yaygın
olması

-

-

-

-

-

-

-

-

d)Yetiştiricilerin bu konuda bilgi eksiklerinin
olması

2013

- 2650 kişinin konu hakkında
2017
bilgilenmesini sağlamak

1-Çiftçi Toplantısı
2-Radyo Programı
3-Liflet
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)

İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

12-Hayvancılık işletmelerini
işletme kayıtları ve desteklemeler
hakkında bilgilendirmek

13- Tıbbi ve aromatik bitkilerin
tanıtılması

Form: A
Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Ulaşılmak istenen
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
genel amaç veya
çözümü için ulaşılmak istenen genel
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
ulaşabilmek için 2017 yılı il
hedefin
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
olarak belirlemenin nedenleri
yayım programına alınan
Bitiş birlikte )
Başlangıç Yılı
faaliyetler (*2)
Yılı
a)Ürünlerin geriye dönük izlenebilirliğinin
yetersiz olması
b)Yetiştiricilerin kayıt tutmanın önemini
yeterince kavramaması
1-Çiftçi Toplantısı
c)Desteklemelerden faydalanmak için gerekli
- 2045 üreticiye konu hakkında
2-Sirküler Mektup
2013
2017
şartların tam olarak bilinmemesi
bilgi vermek
3-Radyo Programı
4-Personel Bilgilendirme
a)İlimizde endemik olarak yetişen bazı bitkilerin
tıbbi ve aromatik özellik taşıması
b)İlimizde bu bitkilere yönelik yeni açılan bir
araştırma merkezinin bulunması
1-Sonuç Demostrasyonu
c)Tıbbi ve aromatik bitki konusunda çok fazla
- 375 kişiyi konu hakkında
2-Çiftçi Toplantısı
2013
2017
bilgi sahibi olunmaması
bilgilendirmek
3-Tarla Günü
4-Liflet

a) Verimliliği yüksek bir üründür.
14-Çilek yetiştiriciliğini
yaygınlaştırmak

b)Yetiştiricilikten elde edilen kazanç düzeyi
yüksektir.
c)Yetiştiriciliği tarımsal tekniklere açıktır.

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

2012

-

2012

-sorun/hedefle ilgili olarak
belirlenen hedefe ulaşılamadığı için
hedefe ulaşma süresi uzatılmıştır.
1-Sonuç Demonstrasyonu
2021
- 50 işletmede sertifikalı çilek
2-Tarla Günü
fidesinin kullanıldığı bahçe tesis
etmek
-

-

-200 çiftçiye çilek yetiştiriciliği
konusunda bilgi vermek
2021
50 işletmede malç uygulaması
gerçekleştirmek

-

Metod Deonstrasyonu
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı
a)Örtü altı yetiştiricilikte yüksek verim elde
edilmesi

15-Sertifikalı domates çeşitlerinin
seralarda yetiştirilmesinin
yaygınlaştırılması

b)Kök nematodlarına ve manteriyel hastalıklara
karşı dayanıklı olması

2013

-

-sorunun önceliğini kaybettiği
anlaşıldığından ve gelecekte faaliyet
2017 planlanmayacağından
tespit(sorun/hedef) proğramdan
cıkarılmıştır.
-

c) Doğal, kültürel koşulların ve destekleme
politikalarının uygunluğu

2013

-sorunun önceliğini kaybettiği
anlaşıldığından ve gelecekte faaliyet
2017 planlanmayacağından
tespit(sorun/hedef) proğramdan
cıkarılmıştır.

a)Yeterli bitki besleme yapılamıyor.

2014

-250 köyde 3750 çiftçinin
2018 katılımıyla bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirmek.

Çiftçi Toplantısı

2014

-60 adet EKÜY uygulama
2018 işletmesinin programlı olarak
eğitimi

Çiftçi Toplantısı

2014

-5 yılın sonunda 15 işletmede yarı
2018 bodur kapama bahçe tesis etmesini
sağlamak.

-sorunla/hedefle ilgili
belirlenmiş olan genel
amaç/hedef devam etmekte
olup, 2017 yılında bu tespitle
ilgili herhangi bir faaliyet
yapılması planlanmamıştır

2014

-Budama ve teknikleri hakkında
1-Metod Demonstrasyonu
2018 toplam 15 adet işletmede uygulama
2-Liflet
yapmak

b)Zirai mücadele ilaçlama programına
uyulmuyor.
16-Kiraz üretimi ve meyve kalitesi
düşük kalıyor.
c)Kapama meyve bahçesi tesisi yeterince yok.

d)Budama ve bakım teknikleri yeterince
uygulanmıyor.
HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı

a) Üretim alanı az

2014

17- Yem bitkisi üretimi yetersiz
b) Üretim alanlarındaki dağılım dengesiz
c) Sulu tarım alanları yetersiz.

18- Buğday üretiminde verim ve
kaliteyi yükseltmek

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

1-Sonuç Demonstrasyonu
-Halihazırda 2.000 ha olan silajlık
2-Çiftçi Toplantısı
mısır alanını 5.000 ha'a, yonca
3-liflet
alanını 5.000 ha'dan 8.000 ha'a,
4-Tarla Günü
hayvan pancarı alanını 300 ha'dan
2018
500 ha'a çıkarmak
- Halihazırda 10.000 ha olan fiğ
alanını 12.000 ha'a, 1.000 ha olan
korunga alanını 2.000 ha'a çıkarmak

-

-

d) Yeni çeşitler bilinmiyor.

2014

2018

25 Adet çiftçi işletmesinde
uygulama gerçekleştirmek

a) Yöreye uygun sertifikalı tohum kullanımı
yaygın değil

2014

2018

5 yılın sonunda 50 adet işletmede
uygulama gerçekleştirmek.

2014

-5 yılın sonunda 15 adet işletmede
uygulama gerçekleştirmek.
1-Çiftçi Toplantısı
2018 - 400 yerleşim yerinde 6000 kişinin
2-Liflet
katılımıyla bilgilendirme faaliyeti
gerçekleştirmek

2014

2018

-

-

b) Bitki besleme ve gübreleme bilinçli
yapılmıyor.
c) Anız yakımının önlenmesinin ne gibi faydalar
sağlayacağı tam olarak bilinmiyor
d) Bilinçli münavebe sistemi ve kültürünün
yapılması bilinmiyor.

-

300 çiftçiyi konu hakkında
bilgilendirmek

1-Sonuç Demonstrasyonu
2-Tarla Günü
1-Sonuç Demonstrasyonu
2-Tarla Günü
3-Çiftçi Toplantısı
4-Liflet

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

-

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Ahmet Nedim BAYRAKDAR

Ender Muhammed GÜMÜŞ

KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
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

a) Sertifikalı yeni çeşitler yeterince tanınmıyor.
19- Kuru fasulye tarımını
geliştirmek

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
hedefin

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
Bitiş
birlikte )
Başlangıç Yılı
faaliyetler (*2)
Yılı

2014

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet

b) Ekim alanları fazla değil.

-

-

-

-

c) Hastalık ve zararlılarla etkin mücadele
yöntemleri bilinmiyor.

-

-

-

-

d) Bilinçli münavebe sistemi ve kültürünün
yapılması bilinmiyor.

-

-

-

-

a) Yeni tescil edilmiş çeşitler yeterince
bilinmiyor

2014

20-Nohut tarımını geliştirmek

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

-5 yılın sonunda 50 adet işletmede
uygulama gerçekleştirmek.
2018
-Konu hakkında 1500 kişiyi
bilgilendirmek

-5 yılın sonunda 25 adet işletmede
uygulama gerçekleştirmek.
2018
-Konu hakkında 1500 kişiyi
bilgilendirmek

1-Sonuç Demonstrasyonu
2-Çiftçi Toplantısı
3-Liflet
4-Çiftçi İncelem Gezisi

b) Ekim alanları fazla değil.

-

-

-

-

c) Hastalık ve zararlılarla etkin mücadele
yöntemleri bilinmiyor.

-

-

-

-

ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

21-Elma yetiştiriciliğinde kapama
bahçe modelini yaygınlaştırmak

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

a) Kapama meyve bahçe tesisi yeterince yok

-5 yılın sonunda 15 çiftçinin yarı
Sonuç Demonstrasyonu
bodur bahçe tesis etmesini sağlamak

b) Kapama meyve bahçesi oluşturma bilinci
yok.
c) Tabi koşulların (iklim ve coğrafya ) uygun
olması
d) Modelin entegre ve kültürel mücadele
yöntemlerine uygun olması
a) Bakıcılık meslek olarak algılanmıyor

22- Hayvancılıkta bakıcı bulmada
güçlük çekiliyor

23- Arıcılıkta işletme ölçeğini
büyütmek

HAZIRLAYAN

b) Büyük ölçekli işletmeler için bilinçli ve
eğitimli bakıcı gerekiyor

c) Sosyolojik yönden bakıcılık mesleğine karşı
negatif bir algı var
a) Desteklemelerden yararlanan işletme sayısı
az
b) Ballı meralardan yeterince yararlanılmıyor.
c) Eğitim talebinde bulunan arıcılar profesyonel
anlamda sektöre yönelmiyor

2014

2018

2014

-100 köy ve beldede 1500 çiftçinin
katılacağı bilgilendirme toplantısı
Çiftçi Toplantısı
2018 yapmak
- Konu hakkında 100 üreticiyi
eğitmek

-

-

2014

2018

-

-

2014

-

2014

2018

2014

5 yılın sonunda 25 işletmede
uygulama gerçekleştirmek

1-Metod Demonstrasyonu
2-Liflet

-sorun/hedefle ilgili olarak
belirlenen genel amaca/hedefe
ulaşıldığından faaliyet
2018
planlanmamıştır ve tespit
(sorun/hedef) proğramdan
çıkarılmıştır.

-

-

-

5 yılın sonunda 600 çiftçiyi konu
Çiftçi Toplantısı
hakkında bilgilendirmek
5 yılın sonunda 200 arıcıyı teorik ve
2018
1-Çiftçi Kursu
pratik anlamda eğitmek
ONAYLAYAN

Ahmet Nedim BAYRAKDAR

Ender Muhammed GÜMÜŞ

KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı
a) Üreticinin müracaat süresi içerisinde
başvurusunu sağlamak.

24- Bitkisel üretim desteklemelerini b) Destekleme kaynaklarının üreticiye
tanıtmak
ulaşmasını temin etmek.

25- Ekmek israfının önlenmesi

-

2014

-

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)
-

-

400 yerleşim yerinde 6000 kişinin 1-Çiftçi Toplantısı
2018 katılımıyla bilgilendirme ve tanıtım 2-Liflet
3-Radyo Programı
faaliyeti gerçekleştirmek

c) Uygulama problemlerinin önüne geçmek.

-

-

-

-

a) Ülkemizde bir yılda çöpe atılan 2,1 milyar
adet ekmeğin parasal değerinin 1,5 milyar TL
olması

-

-

-

-

b) Fırınlarda plansız üretimin yapılması

-

-

-

-

c) Üretici ve tüketicilerde bu yönde bilincin tam
olarak yerleşmemesi

2014

a) İlimiz genelinde yetiştiricilik için uygun
bölgelerin tam olarak değerlendirilmemesi

2014

26-Bölcek'te manda
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması b) Manda sütünden elde edilen mamüllerin
pazar fiyatının yüksek olması

-

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet
5 yılın sonunda 6000 kişiyi konu
2018
hakkında bilgilendirmede bulunmak 3-Afiş
4-Radyo programı
Merkez İlçeye bağlı Bölcek
2018 mahallesinde 180 olan mevcut anaç Çiftçi Toplantısı
manda sayısını, 385'e çıkarmak
-

-

-

c) Doğal, kültürel koşulların ve destekleme
politikalarının uygunluğu
HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)

İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

27-Güvenilir gıda tüketimini
tanıtmak

28- İlimizde küçükbaş hayvan
sayısı az

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

a)Gıda kaynaklı sağlık riskleri artıyor.

2014

2018

Konu hakkında 2000 kişiyi
bilgilendirmek

1-Liflet
2-Radyo Programı

b) Gıda güvenliği üretimden başlıyor.

2014

2018

Konu hakkında 1000 üreticiyi
bilgilendirmek

Çiftçi Toplantısı

c)Tüketici hakları gelişiyor.

2014

2018

2000 tüketiciyi konu hakkında
bilgilendirmek

Radyo Proğramı

a) Bakıcı temininde problem yaşanıyor.

2014

2018

50 kişiye eğitim vererek sektöre
girmelerini sağlamak

Çiftçi Kursu

b) İlimizin bu konudaki potansiyeli (iklim ve
coğrafi koşullar ) yeterince değerlendirilmiyor.

2014

2018

1-1000 çiftçiyi konu hakkında
bilgilendirmek

Çiftçi Toplantısı

-

-

a) Yöreye uygun sertifikalı tohum kullanımı
yaygın değil

2014

2018

b) Bilinçli münavebe sistemi ve kültürünün
yapılması bilinmiyor.

2014

200 yerleşim yerinde 3000 kişinin
2018 katılımıyla bilgilendirme faaliyeti
gerçekleştirmek

c) Örgütlü yetiştiricilik bilinci yok

29- Arpa yetiştiriciliğinde yeni
çeşitlerin tanıtımı

Form: A

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı

c) Konsantre hayvan yeminde karışımın esas
hammaddesini teşkil etmesi

-

-

5 yılın sonunda 25 adet işletmede
uygulama gerçekleştirmek.

-

1-Sonuç Demonstrasyonu
2-Tarla Günü

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet
-

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

30- Tarım araçlarının güvenli
kullanımı

31- Brucella hastalığını tanıtmak

32- Süt hijyeni konusundaki
bilinçlenmeyi artırmak

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı
a) Ülkemizde lastik tekerli traktörlerin karıştığı
teknik kazaların, diğer tüm taşıtların karıştığı
teknik kazalardan oldukça fazla olması

-

-

b) Konu hakkında araç kullanıcılarında yeterli
duyarlılığın olmaması

2014

2018

a) Hastalığın insan ve hayvan sağlığı açısından
önemi tam olarak bilinmiyor

2014

b) Ahır ve sağım hijyenine gereken önem
verilmiyor
c) Zoonoz hastalk olduğu bilinmiyor
a) Sütteki yüksek orandaki canlı hücre ve somatik
hücre sayısı sütün kalitesini olumsuz etkilediği
bilinmiyor
b) Makineli sağımdaki kritik noktalara dikkat
edilmiyor.
c) Elle sağımdaki hijyen kurallarına dikkat
edilmiyor.

a) Hastalık yeterince tanınmıyor
33- Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
hastalığına karşı algı oluşturmak

b) İnsan sağlığı açısından risk ve önem arz
ediyor
c) Hastalığın bulaşma yolları, koruyucu tedbirler
yeterince bilinmiyor

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

-

-

1-Çiftçi Toplantısı
5 yılın sonunda 2000 kişiyi konu
2-Liflet
hakkında bilgilendirmede bulunmak
3-Radyo Programı
1-Çiftçi Toplantısı
2250 kişinin katılımıyla
2018
2-Liflet
bilgilendirmede bulunmak
3-Radyo Programı

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

2018

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

2250 kişinin katılımıyla
bilgilendirmede bulunmak

-sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen
genel amaca/hedefe ulaşıldığından
2018
faaliyet planlanmamıştır ve tespit
(sorun/hedef) proğramdan çıkarılmıştır.

-

-

-

-

-

Çiftçi Toplantısı

-

-

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR

ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ

KTV Şube Müdür V.

İl Müdürü

…/09/2016

…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)

İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı
a) İlimiz genelinde 7 ilçede halen proje olarak
uygulanıyor olması

34- Organik tarımın
yaygınlaştırılması

b) Potansiyele sahip diğer yerleşim yerlerinin
bulunması

2014

c) Pazar payının ve getirisinin yüksek olması

-

a) Uygulamanın yeterince bilinmemesi
35- İyi tarım uygulamalarının
tanıtımı

36-Enterotoksemi hastalığından
kaynaklanan zararlar

b) Gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili
riskleri azaltması
c) Uzun vadede üretim maliyetlerinde düşüş
sağlaması
a)Enterotoksemi hastalığının sürü bazında ağır
kayıplara neden olması
b)Yetiştiricilerin yeterince bilgi sahibi olmaması
c)Aşılamanın yeterince yaptırılmaması

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.

-

Form: A
Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

-

-

2018 -Konu hakkında 1000 kişiyi
bilgilendirmek

-

2014

2018

-

-

-

-

-

-

2015

2019

-

-

-sorunla/hedefle ilgili
belirlenmiş olan genel
amaç/hedef devam etmekte
olup, 2017 yılında bu tespitle
ilgili herhangi bir faaliyet
yapılması planlanmamıştır

-

-Konu hakkında 1000 kişiyi
bilgilendirmek

Konu hakkında 500 yetiştiriciye
bilgilendirmede bulunmak
-

-sorunla/hedefle ilgili
belirlenmiş olan genel
amaç/hedef devam etmekte
olup, 2017 yılında bu tespitle
ilgili herhangi bir faaliyet
yapılması planlanmamıştır

Çiftçi Toplantısı
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü

…/09/2016

…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)

İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı

a) Yağ bitkisi üretiminin arttırılması
37- Susam yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması

38- Vişne üretimi ve meyve kalitesi
düşük kalıyor

b) Diğer yağ bitkilerine oranla daha az maliyetli
olması
c) Kurak şartlarda alternatif yağ bitkisi olarak
üretiminin yapılabilmesi

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

-sorunun önceliğini kaybettiği
anlaşıldığından ve gelecekte faaliyet
2019 planlanmayacağından
tespit(sorun/hedef) proğramdan
cıkarılmıştır.

-

-

-

-

-

-

a)Yeterli bitki besleme yapılamıyor.

2015

2019

75 yerleşim yerinde 1125 kişinin
katılacağı toplantı düzenlemek

Çiftçi Toplantısı

b)Zirai mücadele ilaçlama programına
uyulmuyor.

2015

2019

75 yerleşim yerinde 1125 kişinin
katılacağı toplantı düzenlemek

Çiftçi Toplantısı

2015

-sorunla/hedefle ilgili
belirlenmiş olan genel
Budama ve teknikleri hakkında
amaç/hedef devam etmekte
2019 toplam 15 adet işletmede uygulama
olup, 2017 yılında bu tespitle
yapmak
ilgili herhangi bir faaliyet
yapılması planlanmamıştır

2015

-sorunun önceliğini kaybettiği
anlaşıldığından ve gelecekte faaliyet
2019 planlanmayacağından
tespit(sorun/hedef) proğramdan
cıkarılmıştır.

c)Budama ve bakım teknikleri yeterince
uygulanmıyor.

a)Yenidoğan kuzu ve oğlaklarda hastalığın yaygın
39-Yenidoğan kuzu ve oğlaklarda görülmesi, meraların vitamin ve mineral
görülen enzootik ataksi ve beyaz bakımından yetersiz oluşu
kas hastalığının zararları
b)Ekonomik olarak hayvancılığı etkilemesi ve
sürünün devamlılığını tehdit etmesi

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.

2015

Form: A

-

-

-

-

ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü

…/09/2016

…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

40-Mantar hastalığı teşhis, tedavi
ve korunma yöntemleri hakkında
bilgi eksikliği

41-Koyun-Keçi Çiçek hastalığını
tanıtmak

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı
a)Ahırların mantar oluşmasına elverişli olması

1-Çiftçi Toplantısı
2-Liflet
3-Radyo Programı

-

-

-

-

a)Hastalığın özellikle yenidoğanlarda öldürücü
seyretmesi

-

-

-

-

b)Ekonomik yönden yetiştiricileri zarara uğratması

-

-

-

-

2015

2019

-

-

2015

2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

2018

a) Anıza ekim makinası ile doğrudan ekim
b) Tarım kaynaklı çevre ve su kirliliğinin
önlenmesi
42- Sürdürülebilir tarım tekniklerinin c) Toprak işlemesiz tarımın yaygınlaştırılması
yaygınlaştırılması
d) Organik ve yeşil gübre kullanımının
geliştirilmesi
e)İklim değişikliği etkilerinin incelenmesi amacı
ile fenolojik gözlemlerin yapılması

HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.

5 yıl sonunda 500 kişiyi
2019
bilinçlendirmek

b)Yetiştiricilikte aşılamaya gereken hassasiyetin
gösterilmemesi

c) Hastalıktan korunma yollarının tam olarak
bilinmemesi

43- Büyükbaş hayvan
yetiştiriciliğinde kapasitesi yüksek
işletme sayısı az

2015

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

a)Aile tipi işletmecilik yaygın olarak devam ediyor
b)Yatırım konularında yetişmiş eleman sayısı az
c)Eğitimli yetiştirici ve bakıcı yetersiz

5 yıl sonunda 500 kişiyi
bilinçlendirmek

Çiftçi Toplantısı

5 yıl sonunda 500 kişiyi
bilinçlendirmek

Konu ile ilgili 2250 çiftçi işletmesini
bilgilendirmek

Çiftçi Toplantısı

1-Çiftçi Toplantısı
2-Teşvik Müsabakası

5 yılın sonunda 500 kişiyi konu
hakkında yetiştirmek

Çiftçi Kursu

ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü

…/09/2016

…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı

2014

b) Arazi büyüklüklerinin küçük olması

-

-

-

-

c) Destekleme miktarı düşük

-

-

-

-

a) Topraktaki sert tabakadan dolayı bitki
köklerinin derine inememesinden dolayı bitki
gelişimine olumsuz etki yapmaktadır.
b) Toprağın suyu tutması neticesinde don
kesmesi oluyor.
b) Toprağın suyu tutma kapasitesini arttırıyor

46-Tarım ürünlerin depolanmasını
Tanıtmak

a) İlimizde tarım ürünlerinin saklanmasına
yönelik doğal depoların bulunması

b) Katma değeri yüksek ürün yetiştirme
kültürünü oluşturmak
c) Komşu illerde yetiştirilen ürünlerinin
ilimizde depolanabilmesi sağlamak
HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.

-sorunun önceliğini kaybettiği
anlaşıldığından ve gelecekte faaliyet
2018 planlanmayacağından
tespit(sorun/hedef) proğramdan
cıkarılmıştır.

a) Toprak tahlilinin önemi bilinmiyor.
44- Toprak tahlili yaptıran işletme
sayısı az

45-Dip kazan kullanımının
yaygınlaştırılması

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

2016

-100 yerleşim yerinde 1500 kişinin
katılımıyla bilgilendirme faaliyeti
1-Çiftçi Toplantısı
2020 gerçekleştirmek.
-10
2- Metod Demonstrasyonu
işletmede konu ile ilgili uygulama 3-Liflet
gerçekleştirmek.

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

-5 yılın sonunda 25 çiftçi toplantı
düzenleyerek 375 kişiyi konu
1-Çiftçi Toplantısı
hakkında bilgilendirmek
2-Çiftçi İnceleme Gezisi
2020 -5 yılda 5 adet çiftçi inceleme
3-Liflet
gezisi düzenleyerek 50 adet
üreticinin doğal depoları görmesini
sağlamak

-

-

-

-

-

-

-

ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü

…/09/2016

…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A
İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef hedefin
olarak belirlemenin nedenleri
Bitiş
Başlangıç Yılı
Yılı
a) Olası bir tarımsal kuraklığa hazırlıklı olmak

47-Tarımsal kuraklıktan korunmak b) Her koşulda tarımsal üretimin
sürdürülebilirliğini sağlamak
c) Kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indirmek
a) Tek yıllık yüksek besin değerine sahip, süt
48-İtalyan Ryegrass yem bitkisinin verimine etkisinin yüksek olması.
yaygınlaştırılması
b) Kuru tarım arazilerinde de yetiitirilebilmesi

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
birlikte )
faaliyetler (*2)

2016

50 yerleşim yerinde 500 kişinin
1-Çiftçi Toplantısı
2020 katılmıyla bilgilendirme faaliyetinde 2-Liflet
bulunmak
3-Radyo Programı

2016

5 yılın sonunda 20 işletmede su
2020 kullanımında tasarruf sağlayan
teknolojileri teşvik etmek

-

-

-

2017

-5 yılın sonunda 500 çiftçiyi
bilgilendirmek,
2021
-20 işletmede uygulama
gerçekleştirmek

2017

2021

2017

2021

Metod Demonstrasyonu

1-Çiftçi Toplantısı
2-Sonuç Demonstrasyonu
Tarla Günü

3-

c) Veriminin yüksek olması
a) Genç Çiftçi Projelerinin tanıtılması
49-Kırsal alanda tarımsal yatırımın b)Üreticiyi katma değer sağlayıcı ürünlere
geliştirilmesi
yönlendirme
c)Bireysel sulama yatırımları
a)Alternatif ürün olarak görülebilir
50-Çerezlik kabak yetiştiriciliğni
arttırmak

b)İlimizde sürekli pazarı bulunması

2017

5 yılın sonunda 1200 işletmeyi
bilgilendirmek.

5 yılın sonunda 800 çiftçiyi
bilgilendirmek
-5 yılın sonunda 750 üreticiyi
bilgilendirmek
2021
- 20 İşletmede uygulama
gerçekleştirmek

Çiftçi Toplantısı

Çiftçi Toplantısı
1-Çiftçi Toplantısı
2-Sonuç Demonstrasyonu
3-Tarla Günü
4-Liflet

c)Ekonomik getirisi yüksek
HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.

ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü

…/09/2016

…/09/2016

KÜTAHYA İLİNDE 2017 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (* 1)
Form: A

İlde tespit edilen ve çiftçi eğitimi
ve yayım programına esas teşkil
eden ihtiyaç, sorun veya hedef

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
hedefin
İlde bu ihtiyacın/sorunun nedenleri veya hedef
olarak belirlemenin nedenleri

a)Kooperatif yöneticilerinin ilgili mevzuata
hakim olmamaları
51-Genel Kooperatifçilik ve
Kooperatif Yöneticilerine Yönelik b)Kooperatif üyelerinin ilgili mevzuaata vakıf
Eğitim Çalışmaları
olmamalrı
c)Ortakların sorumluluklarının bilincinde
olmamaları
a)İhracata yönelik ürün yetiştirilerek gelir artışı
sağlanması
b)Üreticilerin ihracat ile ilgili mevzuat hakkında
52-İlimizin Tarım Ürünleri İhracat
bilgilendirilmesi
Potansiyelini Tanıtmak
c)Üreticilerin hasat sonrası boylama,
sınıflandırma ve ambalajlama konularında
bilgilendirilmeleri
HAZIRLAYAN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…/09/2016

Bu ihtiyacın karşılanmasına,
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
sorunun çözümüne veya hedefe
çözümü için ulaşılmak istenen genel
ulaşabilmek için 2017 yılı il
amaç veya hedef ( Sayısal verisi ile
yayım programına alınan
Bitiş
birlikte )
Başlangıç Yılı
faaliyetler (*2)
Yılı

2017

5 yılın sonunda 1500 kooperatif
2021 yöneticisinin eğitimini
gerçekleştirmek

2017

2021

5 yılın sonunda 3000 kooperatif
üyesinin eğitimini gerçekleştirmek

2017

2021

Konu ile ilgili 5 Adet Konferans
düzenlemek

Konferans

2017

2021

5 yılın sonunda 750 üreticiyi
bilgilendirmek.

Çiftçi Toplantısı
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…/09/2016

