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1-Tarım sigortaları (TARSİM)

Üreticilerin olası risklerde maddi yönden zarara 

uğramamaları ve % 50 devlet desteğinden yararlanmaları 

hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

50 800 Liflet projeksiyon

2-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı

Kırsal turizmin ve sanayinin gelişmesi,üreticiyi katma 

değer sağlayacak ürünlere yönlendirme, yatırımcılara 

IPARD projeleri ve standartlara uygun üretimi 

gerçekleşmesi yönünde bilgiler vermek

10 100 Liflet projeksiyon

3-Ceviz yetiştiriciliği

Getirisi yüksek ve işçilik maliyetlerinin düşük olması 

sebebiyle ceviz yetiştiriciliğinin cazip olduğu hakkında 

bilgiler vermek

15 150 projeksiyon

4- Sulama kaynaklarının bilinçli kullanılması ve 

sulama yöntemleri

Sulu tarımı geliştirmek için modern sulama teknikleri 

hakkında bilgiler vermek
10 80 5 50 Liflet projeksiyon

5- Zirai mücadele ilaçlarının doğru kullanımı

Kimyasal mücadelenin doğru zamanda etkin bir şekilde 

yapılabilmesi için uygun pestisit ve ekipman seçiminin 

öğretilmesi

20 300 projeksiyon

6- Şap hastalığı ve korunma yöntemleri

Süt ve besi sığırcılığında şap hastalığının verdiği 

ekonomik kayıplar, hastalığın tanınması, bulaşma yolları 

ve alınması gereken tedbirleri öğretmek

25 400 Liflet projeksiyon

7- Hayvancılık işletmelerinde kayıt ve desteklemeler

İşletme kayıtlarının işletmenin verimliliği açısından 

önemini ve Bakanlığımızın hayvancılık için o seneki 

desteklemeleri hakkında yetiştiricilerimizin 

bilgilenmesini sağlamak

40 600 projeksiyon

8- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

İnsan ve hayvan hastalıklarının tedavisinde ilaç olarak 

kullanılabilen;ilaç,gıda,baharat ve kozmetik üretimine 

giren ve doğal olduğu için ilgi gören tıbbi ve aromatik 

bitkiler hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek

10 100 Liflet projeksiyon
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9- Kiraz Yetiştiriciliği
Kiraz yetiştirme teknikleri, kapama bahçe modeli, kiraz 

sineği ve bitki besleme hakkında bilgilendirme yapmak
20 300 projeksiyon

10- Kuru Fasulye Yetiştiriciliği

Sulu tarım alanlarında en uygun münavebe bitkisi olan 

k.fasulyede yerli çeşitlere göre hastalıklara daha dayanıklı ve iri 

taneli sertifikalı çeşitlerin özelliklerini öğretmek ve 

yetiştiriciliği hakkında pratik bilgiler vermek

20 300 projeksiyon

11- Nohut Yetiştiriciliği

Yerli çeşitlere göre hastalıklara daha dayanıklı ve iri taneli 

sertifikalı çeşitlerin özelliklerini öğretmek ve yetiştiriciliği 

hakkında pratik bilgiler vermek, özellikle kök çürüklüğü 

hastalığına karşı alınacak tedbirleri anlatmak

15 200 Liflet projeksiyon

12- Elma Yetiştiriciliği
Elma yetiştirme teknikleri ve kapama bahçe modeli hakkında 

bilgilendirme yapmak
20 300 projeksiyon

13-Arıcılık Arıcılıkta bakım ve besleme ilkeleri 10 120 projeksiyon

14- Bitkisel Üretim Desteklemeleri
Desteklemelerden yararlanmak için gerkli şartlar ve 

başvuru süresi hakkında üreticileri bilgilendirmek
60 1000 projeksiyon

15- Ekmek İsrafının Önlenmesi Tüketicilerin konu hakkındaki duyarlılığının artırmak 10 200 10 200 projeksiyon

16- Güvenilir Gıda Tüketimi
Tüketicilere güvenli gıda tüketimi, olası riskler ve ALO 

174 hattı ile ilgili bilgiler vermek
10 200 10 200 projeksiyon

17- Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
Özellikle küçükbaş hayvancılıkta yaşanan bakıcı bulma 

problemi konusunda konuyla ilgilenenlere bilgi vermek
20 200 projeksiyon

18- Arpa Yetiştiriciliği
Kaliteli arpa üretimi için arpa tarımı hakkında 

çiftçilerimizi teorik ve pratik anlamda bilgilendirmek
30 600 Liflet projeksiyon

19- Tarım araçlarının güvenli kullanımı
Araç kullanıcılarına güvenli kullanım alanında 

alabilecekleri tedbirleri öğretmek
30 400 projeksiyon

20- Brucella Hastalığı

Üretici ve tüketicilere hastalığın insan ve hayvan sağlığı 

açısından önemi ve hastalıktan korunma yolları hakkında 

temel bilgiler vermek

30 450 Liflet projeksiyon
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21- Süt Hijyeni

Sağım yöntemleri, sağım hijyeni, sütte antibiyotik 

kalıntısı ve soğuk zincir hakkında bilgilendirmede 

bulunmak

20 200 Liflet projeksiyon

22-Organik Tarım Organik tarımın esasları 10 100 projeksiyon

23-İyi Tarım Uygulamaları
Gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri 

azaltmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmek
20 200 projeksiyon

24-Enterotoksemi Hastalığı
Enterotoksemi hastalığı, korunma yöntemleri ve 

aşılamanın önemi hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek
10 100 projeksiyon

25-Vişne Yetiştiriciliği
Vişne yetiştirme teknikleri, çiçek monilyası ve bitki 

besleme hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek
10 100 projeksiyon

26-Mantar hastalığı
Uygun ahır şartları, aşılama  ve paraziter mücadele 

hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek
10 100 projeksiyon

27-Koyun- Keçide çiçek hastalığı
Hastalık ve mücadele yöntemleri hakkında çiftçilerimizin 

bilgilendirilmesi
10 100 projeksiyon

28-Sürdürülebilir tarım  teknikleri
Sürdürülebilir tarım teknikleri  ve iklim değişikliğine 

uyum konusunda çiftçilerimizin bilgilendirilmesi
10 100 Liflet projeksiyon

29-Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde aile tipi 

işletmeciliğin avantaj ve dezavantajları

Aile tipi işletmeciliğin ekonomik anlamda çok fazla 

getirisinin olmadığı yönünde çiftçileri bilgilendirmek
20 200 projeksiyon

30- Dipkazan Kullanımının Yaygınlaştırılması Dipkazan kullanımının önemi 20 300 projeksiyon

31- Tarımsal Depolama
İlimizde bulunan doğal soğuk hava depoları ve depolama 

koşulları hakkında yetiştiricilerin bilgilendirilmesi
5 50 Liflet projeksiyon

32- Tarımsal Kuraklıktan Korunmak
Olası bir tarımsal kuraklığa karşı yapılabilecekleri 

çiftçilerimize anlatmak
10 100 projeksiyon
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33-İtalyan Ryegrass Yem Bitkisi Yetiştiriciliği

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlarda  yüksek süt ve besi 

artışı yapan,yeşil ot, kuru ot ve slajlık olarak 

değerlendirilebilen aynı zamanda da yüksek verimli yem 

bitkisi hakkında yetiştiricilerin bilgilendirilmesi

10 100 Liflet projeksiyon

34-Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği
Getirisi yüksek alternatif bir ürün olarak çerezlik kabak 

yetiştirciliği hakkında üreticilerin bilgilendirilmesi.
10 150 projeksiyon

35-Kooperatif yöneticilerine ve üyelerine yönelik 

eğitim çalışmaları

Kooperatif yönetici ve üyeleriyle ilgili mevzuat hakkında 

bilgilendirilmek
20 400 projeksiyon

36-Tarımsal Ürün İhracatı

Üreticilerin, ihracata yönelik ürün yetiştirilmesi, ihracata 

hazırlanması ve ihracat mevzuatı hakkında 

bilgilendirilmesi

10 150 projeksiyon

37-Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat 

Kirliliği
Nitrat kirliliğine karşı riskli bölgelerde bilinç oluşturmak 10 100 projeksiyon

38-Zabrus ile mücadele
Hububat hastalık ve zararlılarına karşı tohum ilaçlaması 

hakkında bilgi verilmesi
6 60 projeksiyon

39-Sarımsak Tarımı
Pazar payının yüksek olması nedeni ile üreticiye 

sağlanacağı kazanc hakkında bilgilendirme
4 40 projeksiyon

40- Buğdayda verim ve kalitenin arttırılması

Gübreleme, anız yangınlarının önlenmesi, iyi bir toprak 

işleme ve sertifikalı tohum kullanımı ile buğdayda verim 

ve kalitenin arttırılmasını sağlamak.

60 1000 projeksiyon

41-Yem bezelyesi yetiştiriciliği
Yem bezelyesi tarımını geliştirerek çiftçilere alternatif 

ürün sağlamak.
40 400 projeksiyon

 42-Zobar Mix Tarımı
Değişen iklim koşullarında verimin düşürmeden yem bitkisi 

elde etmek.
10 200 projeksiyon

43-Slajlık Mısır Tarımı Hasat zamanına dikkat edilerek yüksek verim elde etmek. 10 200 projeksiyon
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44-Patates yetiştiriciliği Hastalık ve zararlılar hakkında bilgilendirmek. 10 200 projeksiyon

45-Çilekte D.Suziki zararlısı mücadele yöntemleri Mücadele yöntemlerini anlatmak. 5 60 projeksiyon

46-Meraların korunması
Meraların amaç dışı kullanımı ve  mera ıslah çalışması 

hakkında bilgi vermek.
10 200 projeksiyon

47-Buzağı ölümleri
Buzağı ölümlerine neden olan hastalıklar hakkında bilgi 

vermek.
10 200 projeksiyon

48-Ahır içi hijyen koşulları Uygun ahır şartları hakkında çiftçilerimizi bilgilendirmek 10 200 projeksiyon

İL TOPLAMI 845 12110 25 450

FORMU TANZİM EDEN                              KONTROL EDEN

Seher ULUBAY           Ahmet Nedim BAYRAKDAR

Mühendis                                KTV Şube Müdür V.

……./10/2018                                    …./10/2018              …./10/2018

     Ender Muhammed GÜMÜŞ

          ONAYLAYAN

              İl Müdürü


