BURDUR İLİNDE 2021 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
1-KKYDP’nin İlimizde
Tanıtılması Gerekiyor (Merkez)

2-Çiftçilerimizin
Kooperatifçilik Konusunda Bilgi
Eksikliği Var (Merkez)

3-Kooperatif Yönetim Kurulu
Yöneticilikle İlgili Eğitimi Alması
Gerekiyor (Merkez)

4-Nitrat Kirliliğinin Zararları ve
Buna Yönelik Alınacak
Önlemlerin Neler Olduğunun
Bilinmemesi (Merkez)

İlde bu ihtiyacın/sorunun
nedenleri veya
hedef olarak belirlemenin
nedenleri
a) Çiftçilerimiz ilanları takip
edemiyor
b) KKYDP’nin içeriğinin
açıklanması gerekiyor
c)KKYDP ile ilgili
bilgilendirme toplantıları
yapılması gerekiyor
a)Kooperatifçilik konusunda
bilgileri yeterli değil
b)Üyelikle ilgili haklarını
bilmiyorlar
c)Herhangi bir sıkıntı
durumunda yapması gerekenleri
yanlış yapıyorlar
a)Kooperatifçilik konusunda
bilgileri yeterli değil
b)Yönetim sehven yanlış
faaliyette bulunabiliyor
c)Kooperatiflerin aktif çalışması
ve kar elde etmesi gerekiyor

Ulaşılmak istenen
genel amaç veya
hedefin

Başlangıç
yılı

2019

2019

2019

Bitiş
yılı

2023

2023

2023

a-) Toprak tahliline göre
gübreleme programının
yapılmaması
b-) Hayvansal gübre depolama
şekli ve buna bağlı hayvansal
gübrenin toprağa uygun
olmayacak şekilde uygulanması

2020

2024

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun
çözümü için ulaşılmak istenen
genel amaç veya hedef
(Sayısal verisi birlikte)
KKYDP kapsamında Bakanlığımız
tarafından ilimize ayrılan bütçenin
tamamının kullanılması. Tahmini
olarak 240 adet proje 12.000.000 TL
hibe verilmesi hedeflenmektedir.

Bu ihtiyacın
karşılanmasına,
sorunun çözümüne
veya hedefe
ulaşabilmek için 2019
yılı il yayım
programına alınan
faaliyetler (*2)
-Diğer Benzeri
Faaliyetler
-Afiş

Kooperatifçiliğin daha iyi bilinmesi ve
daha ileriye götürülmesi için 550
üyeye ulaşılarak, sıkıntıların çözümü
doğrultusunda katkı sağlamak.

-Diğer Benzeri
Faaliyetler

Çiftçinin ekonomik anlamda
kooperatiflerden faydalanması ve
kendini güvende hissetmesi için
kooperatif yöneticilerine ve 500 üyeye
ulaşarak bilgi verilmesi

-Diğer Benzeri
Faaliyetler

2021 yılında Tarımsal Kaynaklı
Kirliliği azaltmak, tarımsal sulamada
kullanılan sularda nitrat kirliliğini
önlemek için 3 köyde 60 çiftçi
bilgilendirme toplantısı yapılacaktır

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

Belirlenen genel
amaca veya
hedefe ulaşmaya
katkı sağlayan
proje/projeler

5-Gıda İşletmelerini Gıda
Mevzuatı Konusunda Yeterli
Bilgi Sahibi Değil (Merkez)

6-Gıda İşletmeleri HACCP ve
Gıda Hijyeni Konularında Eğitim
Alması Gerekiyor. (Merkez)

7-Gıda İşletmelerini Gıda
Kayıpları ve İsrafı Konularında
Bilinçlendirmek Gerekiyor.
(Merkez)
8-Gıda İşletmeleri, Gıda
Güvenilirliği Konusunda Yeterli
Bilgiye Sahip Değil. (Merkez)

9-İyi Tarım Uygulamalarının
yaygınlaştırılması gerekiyor
(Merkez)

10-Çiftçilerimiz Korunga bitkisi
hakkında yeterli bilgiye sahip
değil (Ağlasun)

a)Türk Gıda Kodeksi
Yönetmelikleri ve
Tebliğlerindeki değişikliklerin
takibinin yapılmaması.
b)Gıda Mevzuatına uyumun
sağlanamaması.
a)İzlenebilirliğin
oluşturulmasında eksiklikler
olması.
b) Kayıt sistemi
oluşturulmasında eksikler
olması.
c)Riskli gıda gruplarının
belirlenmesinde gerekli
önlemler alınmıyor.
a)En çok israfa uğrayan gıda
grupları bilinmiyor.
b)Gıda israfına yol açacak
şekilde tüketim yapılıyor.
c)Tüketici algısı yeterli değil.
a)Gıda İşletmecilerinin
çiftlikten çatala gıda güvenliğin
sağlanmasındaki
sorumluluklarını bilmemesi.
b)Gıda güvenilirliğinin
sağlanmasında yeterli bilincin
oluşmamış olması
c)İnsan sağlığını tehdit eden
güvenilir gıdanın halen
üretiliyor olması.
a)Çiftçilerin İyi Tarım
Uygulamaları hakkında bilgi
eksikliklerinin olması,
b)İyi Tarım Uygulamaları
Desteklemeleri konusunda bilgi
eksikliklerinin giderilmesi.
c)Mevzuatın bilinmemesi
a)Gerçek manada Korunga
tarımı yapılmamış
b)İlçede korunga ile ilgili yeterli
bilgilendirilme ve eğitimin
yapılmamış
c)Nadas alanları
değerlendirilmiyor

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2024

Belirlenen sürede 150 gıda
işletmecisini bilgilendirmek, mevzuata
uygun faaliyet göstermelerini
sağlamak

-Diğer Benzeri
Faaliyetler

Belirlenen sürede 150 gıda
işletmecisini bilgilendirmek, mevzuata
uygun faaliyet göstermelerini
sağlamak

-Diğer Benzeri
Faaliyetler

Belirlenen sürede 150 işletmecisini
bilgilendirmek, mevzuata uygun
faaliyet göstermelerini sağlamak

-Diğer Benzeri
Faaliyetler

Belirlenen sürede 150 işletmecisini
bilgilendirmek, mevzuata uygun
faaliyet göstermelerini sağlamak

-Diğer Benzeri
Faaliyetler

2021 Yılında Tefenni ve Karamanlı
ilçelerinde 32 üreticinin İyi Tarım
Uygulamalına geçişini sağlama için
eğitim verilecek.

-Çiftçi Toplantısı

- Belirlenen 5 yıllık sürede korunga
bitkisi üretimini arttırmak için en az
20 üreticimizin bilinçlendirilerek
korunga ekiliş alanlarını 200 dekara
çıkarmak.

-Çiftçi Toplantısı
-CD ve Bilgisayar

2024

2024

2024

2024

2023

11-Nar yetiştiriciliği için uygun
ekolojiye sahip alanlar
değerlendirilemiyor (Ağlasun)

a)Yumrutaş köyü iklim
koşullarına en uygun bahçe
bitkisi olduğunu bilmiyor
b)Daha önce tarımı teknik
anlamda yapılmamış
c)Son yıllarda Nar meyvesinin
endüstride katma değeri
bilinmiyor

12-İlçemizde Örtü altı
yetiştiriciliği yaygın değil
(Ağlasun)

a)Seracılık konusunun
bilinmemesi
b)Profesyonel örnek seraların
olmaması, , kalifiye eleman
olmaması
c)Sera kurulum maliyetlerinin
yüksek oluşu

13-Çiftçilerimiz Gübre
kullanmasını bilmiyor (Ağlasun)

a)Özellikle kimyasal gübre
içerikleri hakkında bilgi sahibi
değil
b)Toprak numunesi alıp analiz
yaptıran oldukça az
c)Yanlış zamanda yanlış
miktarda kullanıyor
a)Zararlı hakkında bilgi sahibi
değiller
b)Toplu ve entegre mücadele
yapılmıyor
c)Zararlı ile mücadelede teknik
desteğe ihtiyaçları var

14-Domates güvesi (Tuta
absoluta) ile mücadele yöntemleri
bilinmiyor (Ağlasun)

15-Lavanta yetiştiriciliği ile ilgili
üreticilerin yeterli bilgiye sahip
olmaması (Ağlasun)

a)Bitkinin yağının çıkartılıp
sanayide kullanılacağı konusu
tam bilinmiyor
b) Lavantanın turizmde
değerlendirilmesine yönelik
çalışma yok
c)Yöreye uygunluğu ve yağ
kalitesinin yüksek oluşu
değerlendirilmiyor

2019

2023

2019

2023

2019

2023

2019

2023

2020

2024

-Belirlenen 5 yıllık sürede Yumrutaş
köyünde üreticilerin bilinçlendirilerek
nar bahçesinin yaygınlaştırılması, en
az 10 üreticiye bu konuda eğitimlere
verilerek nar ekiliş alanını 50 dekara
çıkarmak.

-Çiftçi Toplantısı
-CD ve Bilgisayar

-İlçemiz açısından alternatif
yetiştiricilik yöntemlerinden
seracılığın üreticilere kurslar açılmak
suretiyle öğretilmesi ve
yaygınlaştırılması, iklim koşullarının
uygun olması sebebiyle yayla
seracılığının yaygınlaştırılması,
üreticilerin bilinçlendirilmesi ve
Belirlenen 5 yıllık sürede seracılık
yapan kişi sayısını 50 kişiye, üretim
alanını 150 dekara çıkartmak.
Toprak numune alımı ve toprak
analizinin gerekliliğinin öğretilmesi,
üreticilerin bilinçlendirilmesi, toprak
analizi yaptıran çiftçi sayısının
Belirlenen 5 yıllık sürede 200’e
çıkarılması

- Çiftçi Toplantısı

-Tarla ziraatında ve seracılıkta
kimyasal biyolojik ve kültürel
mücadele yöntemlerinin
etkinleştirilmesi, üretimde kalitenin ve
verimin arttırılması, bu konuda 2021
yılında 2 köyde 30 çiftçinin
bilinçlendirilmesi

-Çiftçi toplantısı
-Liflet

Atıl ve kıraç arazilerin
değerlendirilmesi açısından alternatif
yetiştiricilik yöntemlerinden lavanta
yetiştiriciliğinin öğretilmesi ve
yaygınlaştırılması, bu bağlamda
lavanta yetiştiriciliği ile uğraşan
üretici sayısını Belirlenen 5 yıllık
sürede 50, dikim alanınınsa 250-300
dekar olmasını sağlamak.

-Çiftçi toplantısı
-Liflet

-Çiftçi toplantısı
-Liflet

16-Tarımsal ve Hayvansal
Desteklemelerde Bilgilendirme
Yapılması Gerekiyor (Ağlasun)

17-İşletme sahipleri Sığırlarda
Brucella Hastalığı konusunda
tedbir almıyor (Altınyayla)

18-Mantar işletmelerinde Yeşil
küf hastalığı sorun oluşturuyor
(Altınyayla)

19-Tarım ve Hayvancılık
Desteklerinin Anlatılması
Gerekiyor (Altınyayla)

20-Örtü altı işletmeleri yeterli
bilgiye sahip değil (Altınyayla)

21-BUCAK İlçemizde Organik
Tarım yapılabilecek alanlar
değerlendirilemiyor (Bucak)

a)Güncel değişiklikler
bilinmiyor, takip edilemiyor
b)Koşulları eksik yerine
getiriliyor
c)Ciddi destekleme kayıpları
oluşuyor
a)Yetiştiriciler hastalığı
tanımıyor
b) Alet ve ekipmanın
dezenfeksiyonuna uyulmuyor
c) Atıklar uygun şekilde
uzaklaştırılmıyor
d)Atık durumunda numune için
müracaat edilmiyor
a)Özellikle eski işletmelerde
dezenfeksiyona dikkat
edilmiyor
b)Kompost zararlı
mikroorganizmalardan
arındırılmıyor
c)Hastalık etmeni ile bulaşık
mantar ve diğer artıklar
ortamdan uzaklaştırılmıyor
a)Çiftçiler yeni çıkan
yönetmelikleri takip edemiyor
b)Destekleme şartlarını eksik
yerine getiriyor
c)Maddi kayıpları oluyor
a)Temel yetiştiricilik konuları
yanlış yapılıyor
b)Entegre mücadele yapılmalı
c)Kaliteli ürün sunumunda
sıkıntı var
a)Üreticiler organik tarım
konusunda doğru bilgiye sahip
değil
b) Organik ürün yetiştiriciliği
konusunda çiftçiler ikna
edilmeli
c)Sertifikalı organik ürün pazarı
oluşturulmalı

2021

2020

2020

2020

2020

2019

2021 yılında 4 köyde 80 çiftçimize
çiftçi toplantısı düzenlenecek

-Çiftçi toplantısı
-Liflet

Belirlenen 5 yıllık sürede 450 çiftçi
eğitilerek bilgilendirilecektir.
Hastalıktan korunma ve mücadele
yolları öğretilecektir.

-Çiftçi Toplantısı
-Broşür
-Liflet

Belirlenen 5 yıllık sürede 150 çiftçi
eğitilerek bilgilendirilecektir.
Hastalıktan korunma ve mücadele
yolları öğretilecektir.

-Çiftçi Toplantısı
-Broşür
-Liflet

Belirlenen 5 yıllık sürede 7 köyde 450
çiftçi eğitilerek bilgilendirilecektir.

-Çiftçi Toplantısı
-Broşür
-Liflet

Belirlenen 5 yıllık sürede 7 köyde 150
çiftçi eğitilerek bilgilendirilecektir.

-Çiftçi Toplantısı
-Broşür
-Liflet

BUCAK İlçemiz de Organik ürün
yetiştiren çiftçi sayısının 2019
yılından itibaren 15 yılda 1000'e
üretim alanını da 40.000 Da. a
çıkarmak

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

2025

2024

2024

2024

2024

2033

22-Elma Hastalık ve Zararlıları ile
Mücadele eksik yapılıyor (Bucak)

23-Gıda Güvenilirliği ve Tüketici
Algısının Geliştirilmesi
konusunda eksikler var (Bucak)

24-Büyükbaş sığırlarda Brucella
Hastalığına dikkat edilmiyor
(Bucak)

25-Tarımsal Problemlerin ve
Çözüm Yollarının Belirlenmesi,
Tarım Bakanlığının Uyguladığı
projeler ve Teşvikler Konusunda
Çiftçilerin Bilgilendirilmesine
ihtiyaç var (Bucak)
26-İç Sularda Somon Balığı
Yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalı
(Bucak)

27-Hububat Hastalık ve
Zararlıları ile mücadele edilmiyor
(Bucak)

a)Hastalık ve zararlı tanınmıyor.
b) İlaçlama zamanı dozu ve
yöntemi yanlış yapılıyor
c)Hastalık ve zararlılarla
mücadelede kültürel yöntemler
eksik uygulanıyor
a)Tüketicilerin güvenilir gıda
konusunda yeterince bilgiye
sahip değil
b)Gıda satın alır iken dikkat
edilecek hususların yeterince
bilinmemesi
c)Sağlıklı ve doğru beslenme
konusu yanlış biliniyor
a) Yetiştiricilerin yeterli bilgiye
sahip değil
b)İşletme sahipleri yavru
atıklarında önleyici tedbirleri
almıyor
c)Süt ve ürünlerinde hastalıkla
mücadelede yapılması gerenlere
uyulmuyor
a)Teşviklerin içerikleri
hakkında bilgi sahibi değil
b)Çiftçilerin bazı projeler ve
tebliğlerden haberdar değil
c)Başvuru ve belgelerin temini
konusunda konusun da eksil
bilgiye sahip
a) Üreticilerin somon balığı
hakkında bilgi sahibi
olmamaları
b)Somon balığı maliyet,
pazarlama ve satışı hakkında
yeterli bilgiye sahip değiller
b) Somon yetiştiriciliği ve
tüketimi yayın değil
a)Hastalık ve zararlı bilinmiyor
b) İlaçlama zamanı dozu ve
yöntemi yanlış yapılıyor
c)Fizyolojik bozukluklar
hastalıklar ile karıştırılıp
gereksiz ilaçlama yapılıyor

2019

2019

2019

2019

2019

2019

BUCAK İlçemiz de 5 yıllık sürede
2500 adet çiftçimizi meyve
hastalıkları konusunda bilgilendirmek

- Çiftçi Toplantısı
-Liflet

2019 Yılından itibaren 5 yıl içerisinde
2500 çiftçimizi güvenilir gıda
konusunda bilinçlendirmek

- Çiftçi Toplantısı
-Liflet

Belirlenen sürede BUCAK İlçemiz de
300 Yetiştiriciye Sığır Brucella
hastalığı konusunda bilgilendirmek

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

Belirlenen sürede BUCAK İlçemiz de
Yürütülen tarımsal projeler, teşvikler
ve desteklemeler hakkında 500 çiftçiyi
bilgilendirmek

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

5 yıllık süreçte BUCAK İlçemizde
yaklaşık 7 işletmeye ve 150 Çiftçiye
bilgi vermek

-Çiftçi Toplantısı
-Demonstrasyon
-Broşür

BUCAK İlçemiz de 5 yıllık süreçte
250 çiftçimizi Hububatta görülen
hastalık ve zararlıları konusunda
bilgilendirmek

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

2023

2023

2023

2023

2023

2023

28-Yem Bitkisi Korunga
Yetiştiriciliği alanları yeterli değil
(Bucak)

29-Kuraklığa dayanıklı hububat
çeşitlerinin yaygınlaştırılması
gerekiyor (Çavdır)

30-Tarım sigortalarının önemi
bilinmiyor (Çavdır)

31-“Biçerdöver” ile hububat
hasadında dane kayıplarını en aza
indirgenmeli (Çavdır)

32-Tarımsal kaynaklı “Nitrat”
kirliliğine önem verilmiyor.
(Çavdır)

a)İlçenin iklim koşullarının söz
konusu ürünün yetiştiriciliği için
uygun olmasına rağmen üretici
bitkiyi bilmiyor
b)Korunganın önemi ve besin
değeri bilinmiyor
c)Farklı tarla bitkileri ekiliyor
ya da nadas uygulanıyor
a)İklim değişikliğinden dolayı
yağışların azalmasıyla
topraktaki su miktarının
düşmesi
b)Münavebeye önem
verilmeden üst üste aynı araziye
buğday (hububat) ekiminin
yapılması
c)Sertifikalı tohum kullanımının
az olması
a)Sigorta yaptıracak
çiftçilerimizi daha bilgili ve
bilinçli hale getirilmeli
b) Tarımsal riskli bölgelerde ve
hayvancılık işletmelerinde tarım
sigortası yaptırmanın yararları
anlatılmalı
c) Üreticilere TARSİM
yaptırmada devletin prim
desteğinin önemi anlatılmalı
a)Biçerdöver sertifikası
olmayan ehliyetsiz kişilerin
hasat yapması önlenmeli
b) Çiftçiler ile biçerdöver
sahipleri arasında hasat sezonu
öncesinde gerekli anlaşmaların
yapılması gerekiyor
c) Hasat zamanında yapılmalı
a)Yeraltı suyu kaynaklarımızda,
toprak ve atmosferde kirlilik
yaratabilecek olması

2019

2019

2020

2020

2020

BUCAK İlçemizde 5 yıllık süreçte
1000 çiftçimize Korunganın önemi
konusunda bilgi vermek

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

İlçemizde “buğday” verim
ortalamasını 400 kg a çıkarmak
amacıyla 2021 yılında 2 köyde 80
çiftçiye toplantı yapılacaktır.

-Çiftçi toplantısı
-Çiftçi Mektubu

Çavdır ilçemizde tarım sigortası
yaptıran çiftçi sayısını %10 arttırmak
amacıyla 2021 yılında 2 köyde 60
çiftçiye toplantı yapılacaktır.

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

İlçemizde biçerdöver ile hasatta;
biçerdöver operatörlerinin dane kayıp
oranı olarak %2 nin altında biçim
yapabilmelerini sağlamak amacıyla
2021 yılında 1 köyde 40 çiftçiye
toplantı yapılacaktır.

-Çiftçi toplantısı
-Çiftçi Mektubu

İlçemizde kimyasal gübre
kullanımının yaygın olduğu 3 köyde
nitrat kirliliğini önleme konusunda
100 çiftçiyi bilinçlendirilecek.

-Çiftçi toplantısı
-Çiftçi Mektubu
-Broşür

2023

2023

2024

2024

2024

b)Yeraltı-Yerüstü suları ile
birlikte toprakta bulunan “fazla
nitratın” tehlike yaratacak
seviyelere çıkabilecek olması
c)Tüm toprak altı ve toprak üstü
tüm canlılar için kanserojen
etkisinin yüksek olması
33-Tarımda kullanılan Bitki
koruma ürünlerinin bilinçsiz
kullanılması sonucu Çevre
olumsuz etkileniyor. (Çavdır)

34-Öğrencilerin okul
kantinlerinden sağlıklı ve
güvenilir gıdaya ulaşmaları
sağlanmalı (Çavdır)
35-Kaliteli süt üretimine önem
verilmeli. (Çavdır)

36-Anız yakmayı önlemek için
tedbirler alınmalı (Çavdır)

37-Buzağı bakım ve beslemede
hatalar yapılıyor (Çavdır)

38-Çiftçiler toprak analizi
yaptırmıyor (Çavdır)

a)Hastalık ve zararlılarla
mücadele zamanında ve uygun
dozda yapılmıyor
b)Uygulamayı yapan
üreticilerde eğitim ve bilgi
eksikliği var
c)Ambalajlar çevreye
gelişigüzel atılıyor
a)Tüketici bilinci oluşturulmalı
b)Kaliteli ve sağlıklı gıdalar
hakkında bilgi verilmeli
c)Kantin denetimleri düzenli
yapılmalı
a)İşletme sahipleri hijyen
kurallarını bilmiyor
b)Soğutmalı tank kullanılmalı
c)Hayvanlara verilen su ve yem
kaliteli temiz olmalı
a)Anız yakmanın çevreye
zararları hakkında çiftçilerin
yeterli bilgiye sahip değil
b)Anız yakmayla birlikte
topraktaki yararlı canlı ve
organizmaların yok oluyor
c)Anız yakmanın cezaları
hakkında bilgi sahibi değil
a)Ahırda genelde yeni doğan
buzağılar ayrı bölmeye
alınmıyor
b)Buzağılar erken sütten
kesiliyor
c)Beslemede hatalı uygulamalar
yapılıyor
a)Çiftçiler toprak analizinin
önemini bilmiyor.

2020

2020

2020

2020

2024

2024

2024

Bitki koruma uygulama belgesine
sahip 1118 olan çiftçi sayısını,
düzenlenecek eğitimler sonucunda
1250 kişiye çıkarmak.

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

Her ay 7 okul kantininde denetim
yapmak ve 2 okulda 80 öğrenciye
güvenilir gıda hakkında bilgi vermek.

-Diğer benzeri
faaliyetler

İlçemizde sağım hijyeni konusundaki
bilinci %50 oranında arttırmak
amacıyla 2021 yılında 2 köyde 40
çiftçiye toplantı yapılacaktır.

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

İlçemizde hububat ekilişinin yaygın
olduğu 3 köyde 100 kişiyle eğitim
çalışmalarının yapılması

-Çiftçi toplantısı
-Çiftçi Mektubu

İlçemizde büyükbaş hayvancılık
işletmelerinde buzağı bakım ve
beslenmesini doğru yapan işletme
sayısını %20 oranında arttırmak
amacıyla 2021 yılında 2 köyde 40
çiftçiye toplantı yapılacaktır.

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

Toprak analizinin önemini 2021
yılında vurgulamak amacıyla 60
çiftçiyi eğitmek

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

2024

2020

2024

2020

2024

b)Toprak numunesinin nasıl
alındığını bilmiyor
c)Araziler küçük ve parçalı
olduğu için analiz yaptırmayı
gereksiz görüyorlar
39-Tüketici Gıda Güvenilirliği
konusunda yeterli bilgiye sahip
değil (Çavdır)

40-Büyük Baş Hayvanlar da
Şarbon Hastalığı hakkında bilgi
eksikliği var (Çeltikçi)
41-Zeytin Ağaçlarında Kış
Bakımı ve Budamada problemler
yaşanıyor (Çeltikçi)

42-Tarımsal ve Hayvansal
Desteklemelerde Karşılaşılan
Problemler (Çeltikçi)

43-Bal Üretiminde ortalama
verim düşük (Çeltikçi)

44-Sakız Kabağında Mildiyö ve
Külleme sorunu var (Çeltikçi)

a)Tüketicinin tarladan sofraya
gıda güvenliği konusunda
sorumluluklarını bilmemesi.
b)Gıda güvenilirliğinin
sağlanmasında yeterli bilincin
oluşmamış olması
c)İnsan sağlığını tehdit eden
güvenilir gıdanın halen
üretiliyor olması.
a)İşletme sahipleri Zoonoz
olduğunu bilmiyorlar
b)Semptomları karıştırılıyor
c)Son yıllarda ani salgınlar
yapabiliyor
a)Budama zamanı bilinmiyor
b)Budama teknik olarak
yapılmıyor
c) Zeytin ağaçlarına bakım
yapılmıyor
a)Güncel değişiklikler
bilinmiyor, takip edilemiyor
b)Koşulları eksik yerine
getiriliyor
c)Ciddi destekleme kayıpları
oluşuyor
a)Arıcılık tekniğine uygun
yapılmıyor
b)Hastalık ve zararlıları ile
mücadele edilmiyor
c)Yenilikler takip edilip
uygulanmıyor
a)Çok sık dikim yapılıyor
b)İlaçlama zamanında ve
tekniğine uygun yapılmıyor
c) Yabancı otlar sorun
oluşturuyor

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2025

20204

2024

2024

2024

2024

Belirlenen sürede tüketicileri
bilgilendirmek, sağlıklı gıda
tüketimini arttırmak amacıyla 2021
yılında 2 köyde 80 çiftçiye toplantı
yapılacaktır.

-Çiftçi Toplantısı
-Broşür

2021 yılında Bağsaray ve Çebiş
köylerinde Büyük Baş ve küçükbaş
hayvancılık ile uğraşan 17 çiftçimizin
şarbon hastalığı ile mücadele
yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi.
2021 yılında İlçemiz Güvenli ve
Kuzköy Köylerinde üretimi yapılan
Zeytin ağaçlarında budama
tekniklerinin uygulanması ve kış
bakımı hakkında 20 çiftçimizin
bilgilendirilmesi
2021 yılında Çebiş ve Ovacık
köylerinde Tarımsal ve Hayvansal
Desteklemelerde Karşılaşılan
Problemler hakkında 30 çiftçimizin
bilgilendirilmesi

-Çiftçi Toplantısı
-Broşür

2021 yılında Tekke ve Ovacık köyleri
halkının ekonomisine katkıda
bulunabilmek için arıcılığın
geliştirilmesi ve teknik arıcılık
hakkında 10 çiftçimizin
bilgilendirilmesi
2021 yılında İlçemiz Bağsaray
Köyünde kabak yetiştiriciliği yapan
22 çiftçimizi Kabak da mildiyö ve
külleme hastalıklarına karşı
bilinçlendirmek ve söz konusu
hastalıklar ile mücadele yöntemlerini
öğretmek

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

-Çiftçi Toplantısı
-Broşür

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

45-Bağlarda bakım ve budamada
doğru bilinen yanlış uygumalar
var (Çeltikçi)

46-Domates fidelerinde Çökerten
ve Fusarium hastalığı verimi
olumsuz etkiliyor (Gölhisar)

47- Ceviz ağaçlarından istenilen
verim alınamıyor (Gölhisar)

48-Büyükbaş hayvancılık yapan
çiftçilerin bakanlık desteklerinden
eksik faydalanması (Gölhisar)

49-Öğrencilerimizin güvenilir
gıda ve bilinçli tüketim
konusunda problemleri var
(Gölhisar)

50-Ahır, ağıl ve çevre temizliği
yeterli seviyede yapılmıyor
(Gölhisar)

a)Tekniğe uygun ve zamanda
budama yapan çiftçi sayısı çok
az
b)Pazara kaliteli ürün arz
edilmiyor
c)Külleme hastalığı problem
oluşturuyor
a)Sertifikalı, hastalıktan ari fide
kullanılmaması
b)Fidelerin; güvenilir, kayıtlı
firmalardan temin edilmemesi
c)Üreticinin alınacak önlemler
hakkındaki bilgi eksikliği
a)Ceviz bahçelerinin birçoğunda
gübreleme yapılmıyor
b)Budama tekniğe uygun
yapılmıyor
c)Hastalık ve zararlıları ile
mücadele edilmiyor
a)Hayvan kayıt sistemine
(doğum, ölüm, satın alma)
zamanına uyulmuyor
b)Askı listeleri takip
edilmediğinden itiraz süreci
geçmiş oluyor
c)Destekleme için şart olan
aşılar yaptırılmıyor
a)Öğrencilerimiz sağlıklı ve
doğru beslenmeyi bilmiyor
b)Öğrencilerin güvenilir gıda
konusunda yeterince bilgiye
sahip olmaması
c)Gıda satın alır iken dikkat
edilecek hususlar yeterince
bilinmiyor
a)Hayvan gübrelerinin
kontrolsüzce etrafa atılması
çevre ve su kirliliğine neden
oluyor
b)Gübreliklerin yerleşim
birimleri içinde olması ve fiziki
alanların kısıtlı olması
c)Düzenli olarak gübrelikler
boşaltılmadığından hastalık ve
zararlı organizmalar artıyor

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2025

2024

2024

2024

2021 yılında Çeltikçi İlçe
merkezimizde Bağlarda bakım ve
budamada hakkında 20 çiftçilerimizin
detaylı bilgilendirilmesi

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

İlçemizde domates üretimi yapan
Merkez, Karapınar ve Kargalı
köylerinde 2021 yılında 60 çiftçinin
bilgilendirilmesi

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

2021 yılında Yeşildere ve Elmalıyurt
köylerinde ceviz bahçesi olan ÇKS’ye
kayıtlı 50 çiftçinin bilgilendirilmesi

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

İlçemizdeki 12 köy ve 1 belde de 400
işletmenin gezilip eksik konular
hakkında bilgilendirilmesini sağlamak

-Çiftçi toplantıları
-Broşür

2020 Yılından itibaren 5 yıl içerisinde
1000 öğrenciyi güvenilir gıda
konusunda bilinçlendirmek

-Diğer benzeri
faaliyetler

Belirlenen 5 yıllık sürede İlçemizde
bulunan 12 Köy ve 1 kasabanın
tamamına yönelik eğitim çalışması

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

2024

2024

51-Seralarda bitki atıkları ve
pestisitler çevreye atılıyor
(Gölhisar)

52-Besi sığırcılığı yapan
işletmelerin yeterli karkas
ağırlığına ulaşamıyor (Gölhisar)

a)Bitki atıkları ve pestisitlerin
kontrolsüzce etrafa atılması
çevre kirliliğine neden oluyor.
b)Seralardan uzaklaştırılmayan
bitki atıkları yeni üretim sezonu
için hastalık ve zararlı riskini
arttırıyor.
c)Örtü altı işletmelerinin
bilgilendirilmeleri gerekiyor
a)Birim Hayvandan elde edilen
karkas ağırlığının(kg) düşük
olması.
b)Besi yönünden genetik olarak
zayıf ırkların kullanılması.
c)Besiye alınacak hayvana
doğru rasyon hazırlanmaması.

53-Süt sağımından sonra alet
ekipman temizliğine yeterli önem
verilmiyor. (Gölhisar)

a)Yeterli dikkat ve özen
gösterilmiyor
b)Süt sağım makinelerinin
sağım sonrası temizlik ve
bakımında yanlış uygulama
yapılıyor
c)Doğru ve düzenli bilgi
verilmesi gerekiyor

54-Tarımsal Destekler den
oluşabilecek kayıpların önüne
geçilmeli (Karamanlı)

a)Desteklerle ilgili güncel bilgi
verilmeli
b)Desteklemede şart olan
muhtemel eksiklikler anlatılmalı
c)İşletme maliyetleri kayıplar
önlenerek azaltılmalı

55-Buzağı Ölümlerinin
minimuma indirilmesi gerekiyor
(Karamanlı)

a)Et ve süt sığırı varlığının
artması gerekiyor
b)Ekonomik kayıpların
önlenmesi gerekiyor
c)Dışarıdan damızlık temininin
azaltılması gerekiyor

2020

2020

2020

2018

2019

Belirlenen 5 yıllık sürede İlçemizde
bulunan 12 köy, 1 kasaba ve
Merkezde 200 çiftçiye eğitim
çalışması düzenlemek

-Çiftçi toplantısı

2021 yılı içerisinde 1 köyde 45
çiftçiye eğitim çalışması düzenlemek.

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

2021 yılında Elmalıyurt köyünde 45
çiftçiye eğitim çalışması düzenlemek.

-Çiftçi toplantısı
-Broşür

2021 yılında Karamanlı İlçemizde 280
çiftçiye destekler hakkında bilgi
vererek doğru zamanda müracaat
etmelerini sağlamak

-Çiftçi Toplantısı
-Broşür

2021 yılında Karamanlı İlçemizde 80
çiftçiye bilgi vererek buzağı
ölümlerini azaltmak

-Çiftçi Toplantısı
-Broşür

2024

2024

2024

2022

2023

56-Ceviz Yetiştiriciliğinde
uygulamada yanlışlar var
(Karamanlı)

a)Cevizin kalite ve verimini
arttırılması gerekiyor
b)Budama ve gübreleme tekniğe
uygun yapılmalı
c)Hastalık ve zararlılar bilinmeli

57-KEMER İlçemizde Elma İç
kurdu Zararlısı ile Mücadele
edilmesi gerekiyor (Kemer)

a)Bahçeler karışık türden
ağaçlarla tesis ediliyor
b)Zamanında programa uygun
ilaçlama yapılmıyor
c)Hasat artıkları ortamdan
uzaklaştırılmıyor
a)Yem Bitkileri açığı oldukça
fazla
b)Kıraç ve nadas alanlarının
değerlendirilmesi gerekiyor
c)Kaba ve kesif yem maliyetleri
önemli yer tutuyor
a)Kültürel tarımı yapılmıyor
b)Ticari değeri olan bitkilerin
türleri ve çeşitleri hakkında bilgi
sahibi değiller
c)İlçede tarım ve hayvancılık
yoğun olarak yapılıyor,
alternatif bitkilerin
değerlendirilmesi gerekiyor
a)İlçemiz kavun için uygun
ekolojiye sahiptir
b)Teknik anlamda kavun
yetiştiriciliği çiftçilerimize
gösterilmelidir.
c)Su kaynakları azalmakta olup,
etkin sulama yöntemleri
kullanılmalıdır.
a)Temiz fide kullanılmıyor
b)Sera içi teknik uygulamalara
dikkat edilmiyor
c)Hastalıklı fideler
uzaklaştırılmıyor
a)Etkin sulama sistemleri
bilinmiyor
b)Etkin sulama sistemleri
tekniğine göre hala
uygulanmıyor

58-Tritikale Yetiştiriciliğinin
Yaygınlaştırılması Gerekiyor
(Kemer)

59-Kekik ve Adaçayı Bitkilerinin
ekonomik Değeri Bilinmiyor

60-Kuraklığa Dayanıklı Kışlık
Kavun çeşitlerini Denemekte
Fayda Var

61-Seralarda bakteriyel kanser ve
solgunluk hastalığı problemi var
(Tefenni)

62-Sulama suyu kayıpları oldukça
fazla (Tefenni)

2019

2023

2019

2021 yılında Karamanlı İlçemizde 75
çiftçiye bilgi vererek Cevizde verim
ve kaliteyi arttırmak

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

2021 yılında 30 çiftçiye Elma iç kurdu
mücadelesi anlatılacaktır

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

2021 yılında 35 çiftçiye bilgilendirme
yapılacaktır.

-Çiftçi Toplantısı
-Liflet

2023

2020

2024

2021

2025

2021 yılında 55 çiftçiye bilgilendirme
yapılacaktır.

1-Çiftçi Toplantısı

2021

2025

2021 yılında 35 çiftçiye bilgilendirme
yapılacaktır.

1-Çiftçi Toplantısı
2-Demonstrasyon

-Çiftçi Toplantısı

2024

Belirtilen sürede Öks kaydı bulunan
150 çiftçimizden en az 100 çiftçinin
bu konuda bilgi sahibi olması

-Çiftçi Toplantısı

2024

2021 yılında 4 köyde 120 çiftçiye
tasarruflu sulama sistemi hakkında
bilgilendirilecek

2020

2020

63-İlçemiz çiftçileri tarımsal
desteklemelerde kayıplar yaşıyor
(Tefenni)

64-Yeşilova İlçemizde Üzüm
Bağlarında Verim ve Kalite
Düşüklüğünü bulunmaktadır
(Yeşilova)

c)Etkin ve tasarruflu sulama
sistemlerine geçilmesi gerekiyor
a)Güncel değişiklikler takip
edilemiyor
b)Destekleme şartları eksik
yerine getiriliyor
c)Belirli aralıklarla
bilgilendirme yapılarak
yönlendirilmeleri gerekiyor
a)Teknik budama bilinmiyor
b)Tesisler yanlış kuruluyor
c)Kültürel işlemler eksik
yapılıyor

2020

2024

2019

2023

2016

2020

2016

2020

2016

2020

KEMER İlçemizde Tarla Faresi
Popülasyonu artış gösteriyor
(Kemer)

Çiftçilerimizin Tarımsal Destekler
Hakkında Bilgisi yeterli değil
(Kemer)

İşletme sahiplerinin Bulaşıcı
Hayvan Hastalıkları zoonozlar
hakkında eksik bilgiye sahip
(Kemer)

Belirlenen sürede ilçemizde
destekleme başvurusunda bulunan
2000 çiftçinin en az 1500’üne ulaşarak
desteklemelerden faydalanmaları

-Çiftçi Toplantısı

Belirlenen sürede yaklaşık 7000 da.
olan üzüm bağlarının önce daha
modern hale dönüştürülmesi ve
toplam bağ alanını 10.000 da. a
çıkarmak.

-Demonstrasyon
-Tarla Günü
-Çiftçi Toplantısı
-Çiftçi Mektubu
-Broşür
-Liflet
- Bu sorun/hedefle
ilgili olarak belirlenen
genel amaca/hedefe
ulaşıldığından faaliyet
planlanmamıştır ve
tespit (sorun/hedef)
programdan
çıkarılmıştır
-Bu sorun/hedefle ilgili
olarak belirlenen genel
amaca/hedefe
ulaşıldığından faaliyet
planlanmamıştır ve
tespit (sorun/hedef)
programdan
çıkarılmıştır
-Bu sorun/hedefle ilgili
olarak belirlenen genel
amaca/hedefe
ulaşıldığından faaliyet
planlanmamıştır ve
tespit (sorun/hedef)
programdan
çıkarılmıştır
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