
Onayla 
Adı  Soyadı  
Ünvan' 
Tarih İmza 

ÇATAKLI 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (se 1) 
Form :A 

ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin ulaşılmak 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 
için 

istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın 
karşılanmasına, sorunun 
çözümüne veya hedefe 
ulaşabilmek için 2018 

YILI yayım 
programına alınan 

faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yılı  

1-Ayçiçeği 
Yetiştiriciliğinin 
Yaygınlaştırılması  

-Bölgemizin doğal koşullarının söz konusu 
ürün için uygun oluşu 
-Bölgemizin yağ  bitkileri üretiminin az 
olması  
-Çiftçilerimizin ürün çeşitliliğinin az olması  

2008 2022 

1-Söz konusu ürünü yetiştiren çiftçilerin 
sayısını  artırmak suretiyle alternatif bir gelir 
kaynağı  yaratmak ve ürün çeşidini arttırmak 
2-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar 
ilimizde 630 dekar olan Ayçiçeği ekim alanını  
2000 dekara çıkarmak 
Not: Bu sorun/hedefle ilgili olarak 
belirlenen hedefe ulaşılamadığı  için hedefe 
ulaşma süresi uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu 

2-Ilimiz iklimine uygun 
olan Jersey sığır ırkının 
Islahı  

1-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar her 
yı l suni tohumlama yapı labilecek düzeydeki 
10.000 büyükbaş  hayvana suni tohumlama 
yapı lmasını  sağlamak.Not:Büyükbaş  hayvan 
yetiştiriciliğinde verim düşüklüğü 
konusuyla birleştirilmişitir. 

Bu fomı  tanzim edildikten sonra program fonnlan ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 
(" I) Bu tespitler Ilin yayım programı  içerisinde yer alan tam onular için ayrı  ayn yapılacak-tır. 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alınan faaliyetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazılacaktır. 

Hazırlayan 

Adı  Soyadı  : Çeti 
Ünvan' : K.T. Md. 
Tarih-Imza :ğ,iit 20 7 



Onaylay 
Adı  Soyadı  : 
Ünvan! 
Tarih İmza 	0/2017 

TAKLI 

ZONGULDAK İLINDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (* 1) 

Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlarm/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için 
ulaşılmak istenen genel amaç 

veya hedef 
(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın 
karşı lanmasına, 

sorunun çözümüne 
veya hedefe 

ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

I-Demonstrasyon 

Üretimi 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yılı  

3-Örtüaltı  Hıyar 
Yetiştiriciliğindeki Verim 
ve Kalite Düşüklüğü 

-Ekim ve dikimde yapılan hatalar 
-Sulama teknikleri doğru olarak bilinmiyor 
-Gübreleme ve bakım işleri doğru ve 
zamanında yapılmıyor 
-Hastalık ve zararlılarla mücadele yeterli ve 
zamanında yapılmıyor 
-Sertifikalı  tohumluk kullanılmıyor 
-Seralarda havalandırmanın yetersizliği 
-Budamanın yapı lmaması  

2008 2023 

1-Çiftçi Toplantısı  
3-Çiftçi Mektubu  

1-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar her 
yı l 350 çiftçimizi hıyar yetiştiriciliğindeki 
ekim- dikim teknikleri, sulama, gübreleme,  
hastalık ve zararlılarla mücadele ve sertifikalı  
tohumluk kullanımı  konusunda eğitmek 

Not: Bu sorun/hedefle ilgili olarak  
belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 
Faydası  görüldüğünden dolayı  programın 
devam etmesine karar verilmiştir. 

4-Biber Yetiştiriciliğindeki 
Verim ve Kalite 
Düşüklüğü 

-Ekim ve dikimde yapı lan hatalar 
-Sulama teknikleri doğru olarak bilinmiyor 
-Gübreleme ve bakım işleri doğru ve 
zamanında yapılmıyor 
-Hastalık ve zararlı larla mücadele yeterli ve 
zamanında yapılmıyor 
-Sertifikalı  tohumluk kullanı lmıyor 
-Budamanı n yapılmaması  

2008 2023 

1-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar 300 
çiftçimizi biber yetiştiriciliğindeki ekim-
dikim teknikleri, sulama, gübreleme, hastalık 
ve zararlılarla mücadele ve sertifikalı  
tohumluk kullanımı  konusunda eğitmek 
2-Biber yetiştiriciliğinde kaliteli ve yüksek 
verimli çeşitleri üreticiye tanıtmak 

Not: Bu sorun/hedefle ilgili olarak 
belirlenen hedefe ulaşılmıştır.Faydası  
görüldüğünden dolayı  programın devam 
etmesine karar verilmiştir. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu
Üretimi 

Bu form tanzim edildikten sonra program fomıları  ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 
(.1) Bu tespitler ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm konular için ayrı  ayrı  yapılacakon 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alınan 	liyetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazılacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çot' 	R 
Ünvan! 	:K. 	Md. 
Tarih-Imza :I ./1 	7 



Onaylay 
Adı  Soyadı  : 
Onvanı 	: • 
Tarih imza 

ICLI 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 Yat YAYIM PROGRAMLNDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPLLAN TESPITLER (* 1) 

Form :A 

ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

. 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak 
istenen genel 

amaç veya 
hedefIn 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 
YILI yayım  

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlang 
ıç yılı  

Bitiş  
yılı  

5-Gübre Kullanımının 
Bilinçsiz Yapı lması  

-Toprak analizi yaptıran çiftçi sayısı  yetersiz 
-Gübre çeşitleri ve kullanımı  ile ilgili bilgi 
yetersizliği 
- Toprak PH düzeyinin ne anlama geldigini 
bilinmiyor 
-Toprak analiz yerleri bilinmiyor, 

2009 2021 

1-Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar her 
yı l 500 çiftçinin toprak analizi yaptırmasını  
sağlamak 
2-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar her 
yıl 850 Çiftçinin gübre çeşitleri ve gübre 
kullanımı  , PH derecesi ve toprak analizi 
sürecinin nasıl gerçekleşeceği konularında 
eğitimini sağlamak Not: Bu sorunthedefle 
ilgili olarak belirlenen hedefe ulaşılamadığı  
için hedefe ulaşma süresi uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Mektubu Üretimi 
2-Sirküler Mektup 
3-Demonstrasyon 

6-Kapama Bodur Elma 
Bahçesinin Tesisi ve 
Bakım işlerinde Yapı lan 
Hatalar 

-Çeşide özgü dikim aralık ve mesafelerine 
uyulmuyor 
-Çiftçiler eski alışkanlıklarından 
vazgeçmiyor 
-Dikimden önce bahçe kurulacak arazide 
toprak tahlili yaptınlmıyor 
-Budama bilinmiyor 
-Yayı m çalışmaları  yeterince yapı lamıyor 

2009 2021 

1-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar her 
yıl 400 çiftçinin kapama bodur elma bahçesi 
tesisi ve bakım işleri konusunda eğitimini 
sağlamak. Not: Bu sorun/hedefle ilgili 
olarak belirlenen hedefe ulaşılamadığı  için 
hedefe ulaşma süresi uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2- Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Demonstrasyon 
4-Sirküler Mektup 

7- Bodur Kiraz 
Yetiştiriciliğinin 
Yaygınlaştırı lması  

-Araziden azami fayda sağlanması  
-Birim alana sağladığı  gelirin yüksek oluşu 
-Ilçedeki tarım arazilerinin küçük oluşu 
-Ilçe topraklarının kiraz yetiştiriciliğine 
uygun olması  
-Çiftçilerin son zamanlardaki taleplerinin 
artması  

2009 2021 

1-Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar her 
yı l 300 çiftçinin bodur kiraz yetiştiriciliği 
konusunda eğitimini sağlamak 
2-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar 
ilimizde mevcut bodur kiraz bahçesi tesisi 
alanını  300 da'dan 1000 da'a çıkarmak. Not: 
Bu sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma 
süresi uzatılmıştır 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 

Bu form tanzim edildikten sonra program formları  ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 
(*I) Bu tespitler Ilin yayını  programı  içerisinde yer alan tüm konular için ayrı  ayrı  yapılacalctın 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın faaliyetlerin amacı, ait olduğu fomıda faaliyetin amacı  kısmına yar.ılacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti 
Ünvan' 	: K.T.Md. 
Tarih-İmza : )3'1 

• 



Bu fonu tanzim edildikten sonra program fonnlan ile birlikte Bakanlığa gonderilecelctir. 
(*I) Bu tespitler Ilin yayın) programı  içerisinde yer alan tüm ko ular i•'n ayrı  ayrı  yapılacak-tır. 
(.2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın f P tıcrin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazdacaktır. 

TAICLI 
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Ünvan! ü 

	

Tarih İmza 	Ç 10/2017 

Hazı rlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti 
Ünvanı 	: K.T 	Md. 
Tarih-İmza :1:4./1 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMİNDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPİLAN TESPİTLER (* 1) 
Form :A 

ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayı m 

programı na esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacı n karşı lanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşı lanması na, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bitiş  
yı lı  

8-Büyükbaş  Hayvan 
Yetiştiriciliğinde Verim 
Düşüklüğü 

-Suni tohumlamanın yeterli ve yaygı n 
olmaması  
-Yerli ırktan kültür ırka geçişin 
sağlanamaması  
-Hastalı k ve mücadelenin zamanı nda 
ve bilinçli olarak yapı lmaması  
-Bakı m ve beslemede yapı lan hatalar 
-Hayvan barı naklarında hayvan başına 
düşen alan ve havalandırma yetersiz. 

2010 2021 

1-Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar her 
yı l suni tohumlama yapı labilecek düzeydeki 
34548 büyükbaş  hayvan varlığının (Türkvet 
verilerine göre) % 60'ına suni tohumlama 
yapı lması nı  sağlamak. 
( Bu soruıtRıedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma 
süresi uzatılmıştır) 

1-Çiftçi Mektubu Üretimi 
2-Çiftçi Toplantısı  
3.Çiftçi Kursu 
4-Sirküler mektup 

9- Damla Sulama Sistemi 
Kullanı mını  artı rmak 

- Damla sulama sisteminde su 
kaybının az olması  
- Eğimli arazilerde erozyona sebebiyet

k  vermemesi 
-Yabancı  ot kontrolünün kolay olması  
-Gübre ve zirai ilaç kullanımında 
işçilikten tasarruf sağlanması  
-Arazinin tamamı  sulanmadığı  için 
toprak işlemenin daha kolay yapı lması  

2010 2021 

1-Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar 
Damla sulaman ı n avantajları  ve kullanımı  
konusunda her yı l 300 çiftçiyi eğitmek. 
2-İlçemizde Damlama sulama sistemi 

sera sayısı nı  5 yıllı k sürenin sonuna 
kadar 1000 seradan 2000 seraya çı karmak 
-Planlanan 5 yı llı k sürenin sonuna kadar her yı l 
75 kadın çiftçiyi eğitmek(Bu madde kadın 
çiftçiler yayım programından programa 
eklenmiştir. Bu sorun/hedefle ilgili olarak 
belirlenen hedefe ulaşılamadığı  için hedefe 
ulaşma süresi uzatılmıştır) 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 



Onaylay 
Adı  Soyadı  : 
(Yuvam 
Tarih İmza 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAM1NDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPİLAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayı m 

programı na esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya  

hedefin 

Bu ihtiyacın karşı lanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşı lanması na, 
'sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YİLİ  yayım 

programı na alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bitiş  
yı lı  

10-Gıda Güvenliği 
Konusunda Bilinçsizlik 

-Geleneksel tüketim alışkanlı kları, 
-Besin maddeleri hakkı nda yanlış  ve 
yetersiz bilgi sahibi olunması, 
-Tüketici hak ve yetkilerinin 
bilinmeyişi, 
-Alo 174 Gıda Şikayet hattı nın 
bilinmemesi 

2015 2022 

1-Bitkisel üretimi, insan ve çevre sağlığı  
üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek 
biçimde verim ve kalite artışını  sağlayacak 
tedbirleri alarak yaygı nlaştı rmak ve 
çeşitlendirmek 
2-Planlanan 5 yı llı k sürenin sonuna kadar Gıda 
güvenliği konusunda her yı l 750 kişinin 
eğitilmesi. "Daha önce belirlenen hedefe 
ulaplmış  olup, çalışmalara devam edileceği 
için yeni hedef belirlenmiştir" 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 

11-Gıda Tarım ve 
Hayvancı lık Bakanlığınca 
Uygulanan Teşvik ve 
Desteklemelerin Halka 
Duyurulması  

-Teşvik ve desteklemelerden 
yararlanan çiftçi sayısını n yetersizliği 
-Kadastro çalışmalarının 
tamamlanmaması  
-Arazilerin çok parçalı  ve dar olması  

2007 2022 

1-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar 
Teşvik ve Desteklemelerden faydalanan 
çiftçi sayısındaki hedefe ulaşılmış  ancak 
destekleme konusundaki yenilikler 
nedeniyle süre 5 yıl uzatılmıştır. 
2-Yeniden Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna 
kadar her yı l 1000 çiftçimizi desteklemeler 
konusunda bilgilendirmek 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Çiftçi Ziyareti 
4-Sirküler Mektup 

Bu fomı  tanzim edildikten sonra program torunları  ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 
Bu tespitler Ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm ko tı  ar için ayn ayrı  yamlacaktır. 
Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 	liyetlerin amacı, ait olduğu fomıda faaliyctin amacı  kısmına yazı lacalcür. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çetı  İŞ R 
Onvanı 	: K.T 	Md. 
Tarih-İmza :).3/1 1 10 7 



ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILINAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPİLAN TESPİTLER (* 1) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşı lanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yı lı  

12-Organik Tarım Yapı lan 
Alanların Artırılması  -Organik tarım konusunda yayım 

çalışmalarının yetersiz oluşu 
-Yeterli desteğin saglanamaması  
-Pazarlama ağının yetersiz oluşu 

2010 2021 

1-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar 
ilimizde; 
-Organik tarım yapılan alanı  80 da arttırmak 
-100 kişiyi organik tarım konusunda 
bilgilendirmek 
-100 çiftçinin organik tarıma başlamasını  
sağlamak (Bu sorunılıedefle ilgili olarak 
belirlenen hedefe ulaşılamadığı  ve yeni 
hedefler eklendi*" i için hedefe ulaşma süresi 
uzat:in:gür.) 

1-Çiftçi Toplantıs ı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Çiftçi Ziyareti 
4-Sirküler Mektup Üretimi 

13-Süs Bitkileri Üretiminin 
Yaygınlaştırı lması  

-Çiftçileri üretim tercihleri konusunda 
yeni bir alternatif sunmak 
-Ilimizin söz konusu ürünlerin 
tüketiminin yoğun olduğu illere yakın 
olması  

2017 2021 
1- Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar her 
yıl 60 kişiyi süs bitkileri üretimi konusunda 
egitmek . 

1 -Demonstrasyon 
2-Çiftçi Toplantısı  
3-Çiftçi Mektubu Üretimi 

Bu form tanzim edildikten sonra program (bunları  ile birlikle Bakanlığa gönderilecektir. 
(*I) Bu tespitler bin yayım programı  içerisinde yer alan tüm konu çr için ayrı  ayn yapılacaktir. 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 	iyetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kimine yazdacalctır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti 
Ünvan, 	: K.Tt 
Tarih-Imza :13./1 201 

Onayla 
Adı  Soyadı  
Ünvan' 

Tarih İmza 

ATAKLI 



Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti 
Ünvan! 	: K. 
Tarih-İmza :1)./1 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMİNDA YER ALAN FAALİYETLEFtE YÖNELİK OLARAK YAPİLAN TESPİTLER (* 1) 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlarm/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

POrM 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yılı  

14-Kuş  Gribi Hastalığlyla 
Mücadele 

-Hastalığın ilimizde görülmüş  olması  
-Hastalığın gelişim sürecinin yeni 
olması  
-Hastalığın tehlikeli ve öldürücü 
olması  
-İnsanlar hastalığın tehlikesini 
yeterince bilmiyor 

2011 2020 

1-İnsanların kuş  gribi konusunda bilgi sahibi 
olarak korunmalarının sağlanması  için 
planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar her yıl 
750 kişinin hastalıktan korunma konusunda 
eğitilmesi 
Daha önce belirlenen hedefe ulaşılnuş  olup, 
çalışmalara devam edileceği için yeni hedef 
belirlenmiştir 

I-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 

15-Kırım Kongo Kanamalı  
Ateşi Hastalığlyla Mücadele 

, ,,., 

-Hastalığın ilimizde görülmüş  olması  
-Hastalığın gelişim sürecinin yeni 
olması  
-Hastalığın tehlikeli ve öldürücü 
olması  
-Insanlar hastalığın tehlikesini 
yeterince bilmiyor 

. 	.. 	. 	. 	... 	_ 	. 	. 	• 	' 

2011 2021 

1-insanların kırım kongo kanamalı  ateşi 
hastalığı  konusunda bilgi sahibi olarak 
korunmalarının sağlanması  amacıyla planlanan 
5 yıllık sürenin sonuna kadar her yıl 1500 
kişinin hastalıktan korunma konusunda 
eğitilmesi 
Bu sorun/hedefie ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma 
süresi uzatılmıştı" 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 

-- 	-.... 
e bırıııctc bakanııga gOndenı ecekür. 

(*I) Bu tespitler Ilin yayım programı  içerisinde yer alan tam konut için ayrı  ayrı  yapılacaklır. 
(.2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alıniyetlerin amacı, ait olduğu fomıda faaliyetin amacı  kısmma yazılacaktır. 

:A 

Onaylayan 
Adı  Soyadı 	: Ce aletti 
Ünvanı   : İl ü.4  

Tarih İmza 	:t.. ei2tji 



Onaylay 
Adı  Soyadı  : 
envam 
Tarih İmza 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYİNİ  PROGRAMİNDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPİLAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlar- In/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşı lanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşılanmasma, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YİLİ  yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yılı  

16-Ceviz Yetiştiriciliğinde 
Meydana Gelen Verim ve 
Kalite Düşüklüğü 

-Çiftçilerimizin bu hastalıkla mücadele 
şeklini bilmemesi 
-Yayım çalışmalarının yeterince 
yapı lmaması  
- Gübrelemenin bilinçsiz yapı lması  
-Budama konusunda bilinçsizlik 
-Aşı  zamanlarının ve yöntemlerinin 
yeterince bilinmemesi 
-Fidan dikiminin tekniğine uygun 
yapı lmaması  

2012 2021 

-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar her yı l 
50 çiftçiyi cevizde karaleke hastalığlyla 
mücadele konusunda eğitmek 
- Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar her 
yı l 50 çifkiyi ceviz bahçesinin tesisi ve bakım 
işleri konusunda eğitmek 
-Planlanan 5 Yıllık sürenin sonuna kadar 
cevizde ortalama ağaç başına meyve verimini 
24 kg'dan 35 kg'a çıkarmak. 
Not; Daha önce belirlenen hedefe ulaşılmış  
olup, çalışmalara devam edileceği için yeni 
hedef belirlenmiştir' 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Demonstrasyon 

17-Tarım Sigortaları  
Hakkında Üreticiyi 
Bilgilendirmek 

-Üreticinin konunun önemini ve 
faydalarını  tam olarak bilmeyişi 
-Tarım sigortalarından faydalanan 
çiftçi sayısını n yetersizliği 

2008 2022 

1-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar her 
yı l 1500 üreticiyi tarım sigortalar' hakkında 
bilgilendirmek 
Not: Bu sorunıhedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma 
süresi uzatılmıştır. 3-Sirküler Mektup  

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

	________ , otrıııcte ılaıcanhıgag n en ece ır. 
(*I) Bu tespitler Ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm k ul t için ayrı  arı  yamlacaktı r. 
("2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın L f1 iyetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazı lacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çe 	R 
Ünvan' 	: K. 
Tarih-İmza 43/1 /20 



Onaylayan 
Adı  Soyadı  : 
Onvam 
Tarih İmza 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER * 	 • 

ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunları n 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 
Bu ihtiyacın karşı lanması, sorunun çözümü 

için 
ulaşılmak istenen genel amaç 

veya hedef 
(Sayısal verisi ile birlikte) 

-.' 	
_ ,. 	. 

Bu ihtiyacı n karşı lanmasına,  
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım  

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bilis 
yı lı  

18-Arıcı llIcta Bal 
Veriminin Düşüklüğü 

-Arı  kolonilerinin nektar akı mı  
zamanında yeterince güçlü olmaması  
-Verimi düşük genotipli arı  ırklarıyla 
çalışı lması  
-Arı  kolonilerindeki ana arı ların yaş lı  
ve verimsiz oluşu 
-Kış lık bal stokları nın yetersiz oluşu 
-Sonbahar ve ilkbaharda etkin bir 
varroa mücadelesi yapı lmaması  
-Arı  hastalı k ve zararlı lanyla yeterince 
mücadele edilmemesi 

2008 2021 

Belirnen süre zarfında; 
1-30 üreticiye arıcı lı k konusunda çiftçi kursu 
düzenlemek 
2-200 kovanda varroa ile mücadele yapı lacak 
3-37 üreticiye varroa ile mücadele ve ana 
arının önemi konusunda bilgi vermek 
4-250 kovanda ana arı  değişimi yapmak 
5-6kg/kovan olan bal verimini 10 kg/kovana 
çıkarmak,12kg/kovan olan bal verimini ise 
15kg/kovana ulaştırmalc. 
Not: Bu sorun/hedefle ilgili olarak 
belirlenen hedefe ulaşılamadığı  için hedefe 
ulaşma süresi uzablmıştır. 

1-Çiftçi Kursu 
2-Çiftçi Toplantısı  
3-Çiftçi Mektubu Üretimi 

19-Şap ile mücadeleyi 
gerçekleştirmek 

-Hastalığın süt ve et verimini 
düşürmesi ve meydana getirdiği 
ekonomik kayı plar 
-Genç buzagı lardaki ölümler 
-Bulaşıcı  hastalık olması  ve yayı lma 
hızının yüksek olması  
-Ülke hayvancı lığın ı  tehdit etmesi 

2008 2017 

Planlanan 5 yı llı k sürenin sonuna kadar; 
1-En az 1940 üreticiyi hastalık konusunda 
bilgilendirnıek. Not: Bu sorun/hedefle ilgili 
olarak belirlenen hedefe ulaşılamadığı  için 
hedefe ulaşma süresi uzatilmışhr. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

20-İyi Tarı m 
uygulamalarının 
yaygı nlaştı rı lması  ve ilimiz 
üreticilerinin, 
tüketicilerinin ve 
pazarlama aşaması nda yer 
alan kişilerin egitilmesi 

-İlimizde iyi tarım uygulamaları  
esaslarına göre üretim yapı lması n ı  
teşvik etmek 

uygulamalarıyla -İyi tarım uygarıyla ilgili üretici 
ve tüketicilerdeki bilgi eksikliği olması  

2008 2022 

-Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar 
ilimizdeki üretici ve tüketicilerden oluşan 440 
kişiye iyi Tarım Uygulamaları  konusunda bilgi 
vermek. 
Not: Bu sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşı lamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup Üretimi 

Bu form tanzim edildikten sonra program fomıları  ile birlikte Bakanlıg,a gönderilecektir. 
(' I) Bu tespitler Bin yayım programı  içerisinde yer alan tüm konular için ayrı  ayrı  yapılacak-tır. 
(412) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alınan faaliyetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazilacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti T 1 	. 
Ünvan' 	: K.T. N 	lıt

!fi

ş  

Tarih-İmza :a./10 <7 



ÇATAKLİ  
Onayla 

1

1:1. \. it 

.;,01k0:k 
Adı  Soyadı  
envanı  
	: 

Tarih İmza 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAM1NDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlarm/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yı lı  

21-Tarımsal Gelişme ve 
Yeni Tarım Tekniklerinin 
cfreticilere Tanıtılması  

Bu sorun /hedefle ilgili olarak belirlenen 
genel amaca/hedefe ulaşıldığından faaliyet 
planlanmamıştır ve tespit (sorun/hedef) 
programdan çıkarılmıştır. 

22-Ceviz Yetiştiriciliğinin 
Arttırılması  

-Pazar imkanının olması  
-Çiftçilere üretim tercihlerinde yeni bir 
alternatif sunulmak istenmesi 
-I •kli m özelliklerinin ceviz 
yetiştiriciliğine uygun olması  

2015 2019 -Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar; 
Ilimiz Kilimli ilçesinde 10 adet ceviz bahçesi 
tesisi kurulmasını  sağlamak 

1-Çiftçi Ziyareti 

23- Meralar Yetersiz 
Durumda 

-Meralar ıslah edilmemiş  
-Bilinçsiz otlatma yapılıyor 
-Meralara yapılan işgaller 
-Köylerde tesis kadastro sırasında mera 
kayıtlarının uygulanamayışı  
-Çiftçiler meranın önemini bilmiyor 
-Köylerde tesis kadastro sırasında mera 
kayıtlarının uygulanamayışı  yada çevrede 
bilinrneyişi 

2012 2021 

1-Planlanan 5 Yıllık sürenin sonuna kadar en az 
425 çiftçimizi mera kullanımı  konusunda 
bilgilendirmek. 
-Planlanan süre sonunda 10 mera alanının 
buunduğu yerlerde her yıl 40 çiftçinin meralarda 
periyodik otlatma uygulamasını  sağlamak. 
Bu soruntlıedelle ilgili olarak belirlenen hedefe 
ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

Bu form tanzim edildikten sonra program formları  ile birlikte Bakan 	gönderilecektir. 
Bu tespitler ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm konular in ayrı  ayrı  yapılacaktır. 
Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 	tlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazılacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti 
Ünvanı 	: K.T. şu Md. 
Tarih-İmza :12/1 



Onayl 
Adı  Soyadı  
Ünvan! 
Tarih İmza 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çet ı  
Ünvan! 	: K. vj 
Tarih-İmza 13./1 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINTDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPİLAN TESPİTLER (*I) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programı na esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçları n/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacı n karşı lanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacı n karşı lanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YİLİ  yayım 

ptogramına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bitiş  
yı lı  

Bugdayda tespit edilen 
verim düşüklüğü 

- Sertifı kalı  tohumluk kullanımının 
yetersiz oluşu 
-Her yı l aynı  tohumlugun kullanı lması  ve 
tohumluk ilaçlaması nın çok az yapı lması  ması  
- Bitki hastalık ve zararlı ları  ile 
mücadelenin yetersiz oluşu 
- Sulama ve gübrelemede yapı lan hatalar 
-Toprak hazırlığının dogru yapı lmayışı  
-Serpme veya firfirla ekim yapı lması  ve 
mibzerle ekimin yaygın olmaması  
-Yabancı  ot mücadelesinin zamanında ve 
teknigine uygun yapı lmaması  

2010 2019 

1- Planlanan 5 yı ll ı k sürenin sonuna kadar 
ilimizde dekara buğday verimini 275 kg' dan 300 
kg' a çıkarmak 

Bu sorun/hedefe ilgili olarak belirlenen hedefe 
ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatdmıştır. 

1-Sirküler Mektup 
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

Zirai İlaç Kullanımı  
Konusunda Çiftçileri 
Bilgilendirmek 

-Çiftçiler uygun zamanda ilaçlama 
yapmayı  bilmiyorlar 
-Çiftçiler uygun dozda ilaçlama 
yapmayı  bilmiyor 
-Son ilaçlama ile hasat arası ndaki 
geçen süreye dikkat edilmiyor 
-Kalibrasyon konusunda bilgi eksikliği 
var 

2009 2021 

1-Planlanan 5 Yı llık süre içerisinde 
İlimizdeI900 çiftçiyi zirai ilaçlama 
konusunda bilgi vermek 
Not: Bu sorun/hedefle ilgili olarak 

l 	hdfl belirlenen hedefe ua.şıl 	t mışır. 
Faydası  görüldüğünden dolayı  programın 
devam etmesine karar verilmiştir 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 

Silaj Üretimini 
Artı rmak 

-Hayvancı lı kta önemli bir yeri olan 
yem maliyetinin yüksel olması  
-Yetersiz beslenme nedeniyle oluşan 
verim kayıpları  
-Özellikle m ısı r sapının kurutulması  
sırasında oluşan besin kaybı  

2015 2019 

Planlanan yeni 5 yı llık süre içinde İ limizde 
silaj yapan çiftçi sayısı nı  artı rmak amacıyla 
20 çiftçiyi egitmek. 

1-Çiftçi Ziyareti 

Bu form tanzim edildikten sonra program (oradan ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 
(*I) Bu tespitler bin yayım programı  içerisinde yer alan tam konular için ayrı  ayrı  yapılacalctır. 
(.2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın f liyetlerin amacı, ait olduğu fomıda faaliyetin amacı  kısmina yazdacaktır. 



Bu fonu tanzim edildikten sonra program fonnlan ile birlikte Bak 
(*I) Bu tespitler Ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm konul 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 

Hazı rlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti 
Ünvan" 	: K.T 
Tarih-Imza 4.3/1 

ga gönderilecektir. 
'n ayrı  ayrı  yapılacaktır. 

leıin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazdaeaktır. 

Onaylay 
Adı  Soyadı  : 
Ünvan' 
Tarih İmza 	: 

AKLI 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLEFtE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yı lı  

27- Domates 
Yetiştiriciliğindeki Verim 
ve Kalite Düşüklügü 

-Ekim ve dikimde yapılan hatalar 
-Sulama teknikleri dogru olarak 
bilinmiyor 
-Gübreleme ve bakım işleri dogru ve 
zamanında yapılmıyor 
-Hastalık ve zararlı larla mücadele 
yeterli ve zamanında yapılmıyor 
-Seralardaki havalanmanın yetersizliği 
-Budamanın Yapılmaması. 

2012 2023 

-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar her yı l 300 
çiftçiyi örtü altı  domates yetiştiriciligindeki ekim- 
dikim teknikleri, sulama, gübreleme, hastalık ve 
zararlı larla mücadele konusunda bilgilendirmek 
. Not: Bu sonın/hedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2- Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Demonstrasyon 
4-Tarla Günü 

28-Kuduz hastalığı  ile 
mücadele 

-Son zamanlarda ilçemizde çok sayıda 
kuduz yakasına rastlanılmış  olması  
-Hastalığın tehlikeli ve öldürücü 
olması  

2017 2021 
-Planlanan 5 yıllık süre içerisinde 250 kişiyi 
kuduz hastalığından korunma konusunda 
bilgilendirmek. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

- 

29- Süt Sığırlarında Sagım 
Hijyeni Yeterince 
Bilinmiyor 

-Meme Dezenfeksiyonu yapılmıyor 
-Sagım yapan kişiler kendi temizligine 
dikkat etmiyor. 
-Barınak şartlar iyi değil 
olmaması  
-Sagım kaplarının temizliği iyi 
yapı lmıyor. 
-Sagım yapacak kişiler konu hakkında 
yeterince bilinçli değiller. 

2010 2022 

-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar en az 
400'ü kadın olmak üzere 780 yetiştiricinin meme 
dezenfeksiyonu ve sagım hijyeni konusunda 
eğitimini sağlamak 

{ 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Çiftçi kursu 



Onaylayan 
Adı  Soyadı  : Ce 
Ünvan' 	: 11 
Tarih İmza : a/1 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMİNDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayı m 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlarm/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 
Bu ihtiyacın karşı lanması, sorunun çözümü için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacı n karşı lanması na,  
sorunun çözümüne veya  

hedefe ulaşabilmek için 2018  
YILI yayım  

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bitiş  
yı l ı  

30-Kapama bodur 
bahçesinin tesisi ve bakı m 
işlerinde yapı lan hatalar 

-Çiftçilerin kama bodur bahçesi bakım 
işlerinde yeterli bilgiye sahip olmaması  

2017 2021 
Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar 30 
çiftçiyi kapama bahçe tesisi ve bakım işleri 
konusunda bilgilendirmek 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Demonstrasyon 

31-Tarımsal kaynaklı  
nitratın suda neden olduğu 
kirlenmenin tespit edilmesi, 
azaltı lması  ve önlenmesi 

-Tarı msal kaynaklı  nitrat kullanımının 
artması  
-Toprak analizi yapı lmaması  
-Gübre çeşitleri ve kullan ımı  ile ilgili 
bilgi yetersizliği 
-ÇATAK programı  kapsamına alı nan 
yeşil gübrelemenin ahı r veya çiftlik 
gübresinin öneminin bilinmemesi ve 
yanlış  gübreleme uygulaması  

2011 2021 

tahlili yaptırı lması  

-Planlanan süre içerisinde her yı l 80 adet toprak 

-Planlanan 5 yı llı k sürenin sonuna kadar 
ortalama 480 çiftçinin nitrat kirliliği konusunda 
eğitimini sağlamak. 
Bu sormillıedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefi ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatılmıştır. 

a 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

Bu form tanzim edildikten sonra program formlan ile birlikte Bakan 	gönderilecektir. 
(*I) Bu tespitler Ilin yayını  programı  içerisinde yer alan tam konul 	in ayn ayn yapılacalctir. 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 	ı  etıerin amacı, ait olduğu fomıda faaliyetin amacı  kısmına yazılacaktır. 

Hazırlay 
Adı  Soyadı  : Cetı  
Ünvan' 	: K.T. 
Tarih-İmza : 1-2/ 1 O 



Onaylayan 
Adı  Soyadı  : Cem 
Ünvan! 	: İl M 
Tarih İmza :/.3/10 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPİLAN TESPİTLER (* 1) 
1" MM : 

çiftçi eğitimi ve yayım 
programına esas teşkil eden nedenleri 

ihtiyaçlar, sorunlar 
veya hedefler 

Bu ihtiyaçlarmısorunların 
veya 

ilçede tespit edilen ve Bu 
Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

hedef olarak belirlemenin nedenleri YILI 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için 
ulaşılmak istenen genel amaç 

veya hedef 
(Sayısal verisi ile birlikte) 

ihtiyacın karşı lanmasına, 
sorunun çözümüne veya  

hedefe ulaşabilmek için 2018 
yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bitiş  
yılı  

32-Domates Güvesi 
Konusunda Çiftçiyi 
Bilinçlendirmek 

-Çiftçi domates güvesi ile mücadeleyi 
yeterince bilmiyor 
-İlimizde örtü altı  ve açık alanda 
domates yetiştiriciliğinin fazla olması  

2021 2012 1-Çiftçi 

- Planlanan 5 yıllık süre içerisinde her yıl 25 
çiftçiyi domates güvesiyle mücadele konusunda 
bilgilendirmek 
Bu sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
ıızatılmıştır. 

Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

33-İlimizde Çilekte Kalite 
ve Verim düşüklüğü 

-Kaliteli ve sağlıklı  fide kullanılmıyor 
-Malçlama ve sulama ya hiç 
yapı lmıyor yada yanlış  yapıyor 
-Gübreleme ve bakım işlemleri 
zamanında ve yeterli yapılmıyor. 
-Sulama yetersiz yapı lıyor. 
-Hastalıklarla mücadelede gerekli özen 
gösterilmiyor. 
-Kullanım amacına göre doğru çeşit 
seçimi yapı lmıyor. 

2009 

sağlamak.  

2018 

- Frigo fıde kullanımını  İlimizde de 100 çiftçide 

- Malçlama ve damlama sulama sistemleri ile 
kumlu bahçe sayısını  artırmak. 
- Dekara 950 kg olan verimi 5 yı llık sürede 
2.000 kg'ye çıkarmak 
- Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar 
ilimizde 750 çiftçiyi bilgilendirmek 
Bu sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatı/mıştır. ' 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

34-Fındıkta Verim 
Düşüklüğü 

- Hastalık ve Zararlı larla Mücadele 
yetersiz 
- Budama ve Gübreleme Yapı lmaması  
- Bilinçsiz ilaçlama ve aflatoksin 
konusunda yetersizlik 

2011 2022 

-90 kg/da. Olan İl ortalama fındık verimini 5 
yıllık sürenin sonunda en az 120 kg/da'a 
çıkarmak 
- 1700 üreticiyi eğitmek. 
(Bu sorun/hedefIe ilgili olarak belirlenen 

hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatılmıştır.) 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 

Bu form tanzim edildikten sonra program formları  ile birlikte B 
(* I ) Bu tespitler Ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm ko 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çet 
Ünvan' 	: K. 
Tarih-İmza :I ./1. 

a gönderilecektir. 
in ayrı  ayrı  yapilacaktır. 
yetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazılacaktır. 



Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çet 
Ünvan' 	: K. 
Tarih-İmza :13/1  

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAMI PROGRAMINDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPİLAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

ilde tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler er 2) 

Başlangıç 

yılı  
Bitiş  
yılı  

35-Karadenizde Yetişen Su 
Ürünleri Çeşitliliğinin 
Azalması  
	  örgütlenme yetersizliği 

- Bilinçsiz su ürünleri avcılıgı  
-Çevre kirliliği 
-Yanlış  balıkçılık politikaları  
- Su ürünleri yetiştiricilerinin 

2008 2021 

-5 yıllık sürenin sonuna kadar 400 su ürünleri 
avcısını  egitmek Bu sorunthedefle ilgili 
olarak belirlenen hedefe ulaşılamadığı  için 
hedefe ulaşma süresi uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Broşür Üretimi 

36-iklim değişikliğinin 
etkileri 

-iklim değişikliğinin etkileri 
di konusuna çiftçileri bilinçli olmaması  2014 2018 

- Beş  yıllık sürenin sonuna kadar her yı l 20 
çiftçiyi iklim değişikliği konusunda 
bilgilendirmek. 
Bu sorun/hedelle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma 
süresi uzatılır:Iştir. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

Buzağı  Kayıplarının 
Görülmesi 

-Yavrunun doğum sonrası  bakımında 
yapı lan hatalar 
-Çiftçilerin buzağı  besleme konusunda 
bilgi yetersizliği 

2012 2021 

Planlanan sürenin sonuna kadar 200 üreticiyi 
konuyla ilgili bilgilendirmek 
Bu sorun/hedejle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma 
süresi uzalılmışnıt 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

Brucellozis ile 
Mücadeleyi 
Gerçekleştirmek 

'' 	' 	...... 

-Hastalığın çevre illerde görülmesi 
-Ekonomik kayıp 
-Yavru atmaların olması  
-Zoonoz olması  

2012 2021 

Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar; 
-250 çiftçimizin brucellozis ile mücadele 
konusunda eğitimlerini sağlamak ve her yıl 
sisteme kayı t edilen tüm dişi sıgırlan Brucella 
Abortus yönünde aşılamak. 
Bu sormillıedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma 
süresi uzaıılnuştır. 

1-Çiftçi Toplantı sı  
2- Sirküler Mektup 
3-Broşür Üretimi 

eoııaııcıen sonra program tornııan ı  e birlikte BakanI  
(l) Bu tespitler Ilin ynyım programı  içerisinde yer alan tüm ko lar 
(•2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 

gönderilecektir. 
in ayn ayrı  yapdacaktır. 
yetlerin amacı, ait olduğu fomıda faaliyetin amacı  kısmına yazdaeaktır. 

Adı  
Onaylay 

Soyadı 	: 	
fr ı  
t  t Scı,<\,, ş  

Ünvanı 	: İl 	J, it  i 
' 

Tarih İmza 	: 	t : 



Onaylayan 
Adı  Soyadı  : Cemal 
Ünvan! 	: Il Mü 
Tarih İmza j 3/10/ 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAMI PROGRAMINDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yılı  

39-Fındıkta hasat ve hasat 
sonrası  aflatoksin oluşması  

- Hasat esnasında hatalar yapı lıyor. 
- Kurutma harmanlama ve depolamada 
hatalar yapılıyor. 
-Taşıma esnasında uygun materyal 
kullanılmıyor.(Ambalaj) 

2011 2021 

- Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar 250 
çiftçimizin fındıkta hasat ve hasat sonrası  aflatoksin 
oluşumunun önlenmesi konusunda eğitimlerini 
sağlamak. 
(Bu madde kadın çiftçiler yayım programından 
programa eklenmiştir.) 
Bu sorunMedefle ilgili olarak belirlenen hedefe 
ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

40-Süt Sığırcılığında Kaba 
ve Kesif Yem ihtiyacı  
Karşılanamıyor 

-Süt sığırcılığında yem bitkilerinin 
önemi bilinmiyor 
-Süt sığırcılığında silajın önemi 
bilinmiyor. 
-Çiftçilerimiz rasyon hazırlamayı  
bilmiyor. 
-Yem bitkileri ekiliş  alanları  yetersiz 
-Hasat ve ot balyalama doğru 
yapılmıyor. 

2009 2022 

-Planlanan 5 yıllık süre içerisinde her yı l 760 
çiftçimizin yem bitkileri yetiştiriciliği 
konusunda eğitimini sağlamak. Not: Bu 
sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen hedefe 
ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 

41- Çekirge Zararları  ve 
Mücadele Yöntemleri 

- Son yı llarda bölgede popülasyonunun 
hızlı  artış  göstermesi 
-Garsiyat alanında beslenmesini 
tamamladıktan sonra, ekili ve dikili 
alanlardaki ürünlerle beslenerek büyük 
ekonomik zarara yol açması  

2011 2021 

- Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar 100 
çiftçimizin doğru ve zamanında ilaçlama 
konusunda bilgilendirmek 
-Çekirgenin verdiği zarar alanını  planlanan 
yıllık süre sonunda 2000 dekadrdan her yın 
400 da düşürmek 
Not:Daha önce belirlenen hedefe ula.şılmış  
olup, çalışmalara devam edileceği için yeni 
hedef belirlenmiştir 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

....r-, 
Bu form tanzim edildikten sonra program fomıları  ile birlikte Bakanl a gönderilecektir. 
(*I) Bu tespitler ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm konular 'n ayrı  ayrı  yapılacaktır. 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alınan 	tlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazılacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti T 
Ünvan! 	: K.T. 
Tarih-İmza :13./10/ 



Onaylay 
Adı  Soyadı  
Ünvan! 
Tarih İmza 

TAKLI 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI 	PROGRA1VIINDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlarm/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya  

hedefin 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yı lı  

42-ÇKS'nin üreticiler 
tarafından tam bilinmemesi 
ve ÇKS başvurularında 
görülen aksaklıklar 

-ÇKS'ye yapılan başvuru miktarının Kozlu 
ilçesinde var olan üretici miktarının 

ld potansiyelinin altında ka ığım 
dtişünülmesi 
-fireticilerim ÇKS başvuru işlemleri 
hakkında eksik/yetersiz bilgiye sahip 
olması  

2018 2022 

Planlanan süre içerisinde; 
-Kozlu ilçesinde ÇKS başvurularında %5-10 arası  
artış  hedeflenmektedir. 
-Çiftçilerimizin başvtırularmın zamanında ve dogru 
şekilde yapılması  saglanacalctır böylece her yı l 
yaşanan %24 arasında değişen magduriyetlerin 
giderilmesi saglanacalctır. 

1-Çiftçi Toplantıları  
2-Çiftçi mektubu  
3-Broşür 

43-Fasulye 
yetiştiriciliğindeki verim ve 
kalite düşüklüğü 

- Dikim sırasında sıra arası  ve sıra 
üzeri mesafelere dikkat edilmemesi 
-Sulama teknikleri doğu olarak 
yapılmıyor. 
-Gübreleme ve bakım işlerinin doğru 
ve zamanında yapı lmaması  
-Hastalık ve zararlılarla mücadelenin 
yeterince ve zamanı nda yapı lmaması  

2014 2018 

- Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar 150 
kadın çiftçimizin fasulye yetiştiriciliğindeki 
ekim-dikim teknikleri, sulama, 
gübreleme,hastalık ve zararlılarla mücadele 
konusunda eğitimlerini sağlamak. 
(Kadın Çiftçiler Yayım Programından 
Alınmıştır. Bu sorun/hedeJle ilgili olarak 
belirlenen hedefe ulaşılamadığı  için hedefe 
ulaşma süresi uzatılımştır.) 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

44-Fındık Üretiminde 
ihracata yönelik AB 
kriterlerine uyum 
sağlanması  

2013 2017 

- "-bu sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen genel 
amaca/hedefe ulaşıldıgından faaliyet 
planlanmamıştır ve tespit (sorun/hedef) 
programdan çıkarılmıştır-" 

------ ---.. 
Bu form tanzım edildikten sonra program formları  ıle birlikte Bakan', ta gönderilecektir. 

Bu tespitler Ilin yayını  programı  içerisinde yer alan tüm konular in ayrı  ayrı  yapılacaktır. 
Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alınan ci i ',etlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazılacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çetin T e " ı  . 
Ünvan' 	: K.T 	,. • : 
Tarih-İmza : On ı  44 - 



Onaylayan 
Adı  Soyadı  : C 
Ünvan! 	: İl 
Tarih İmza 	: .../ 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (*1) 
Form :A 

ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlannhorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 
için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın karşılanmasına, 
sorunun çözümüne veya 

hedefe ulaşabilmek için 2018 
YILI yayım 

programına alınan 
faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bitiş  
yılı  

45-Tarımsal Örgütlerin 
mevzuat konusundaki 
eksiklikleri ve bu 
eksikliklerin giderilmesi 

-Yönetim ve denetim kumlu üyelerinin 
mevzuat konusunda bilgi düzeyleri 
yeterli değil. 
-Kooperatif ortaklarının mevzuat 
konusunda bilgi düzeyleri yeterli değil 

2013 2022 

-Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar 500 
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve 750 
kooperatif ortağımn mevzuat konusunda 
bilildiilk 	lii  genrere 	eğitimlerini sağlamak. 
Not: Daha önce belirlenen hedefe ulaşılmış  
olup, çalışmalara devam edileceği için yeni 
hedef belirlenmiştir 

1- Çiftçi Toplantısı   
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 

46-Bulaşıcı  hayvan 
hastalıkları  mücadele ve 
aşılama programlarının 
öneminin anlaşı lamaması  

-Bulaşıcı  hastalıkları n ülke 
ekonomisine zararını  çiftçiler 
anlayabilmiş  değil 
-Çiftçiler bulaşıcı  hastalıklara karşı  
yapılan aşı lar hakkında bilimsel 
olmayan inamşlara sahipler 

2017 2022 

Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar; 
-Bulaşıcı  hastalıkların ülke genelinde ve 
işletme bazında açtığı  zararları  konusunda 825 
çiftçinin eğitimlerini sağlamak. 
-Bölgede aşılamalann tüm işletmelerdeki 
hayvanlara uygulanmasını  sağlamak 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi 
3-Sirktiler mektup 

47-Alternatif Ürün 
Yetiştiriciliğinin 
Geliştirilmesi 

2010 2017 

-"-bu sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen genel 
amaca/hedefe ulaşı ldıgından faaliyet 
planlanmamıştır ve tespit (sorun/hedef) 
programdan çıkarılmıştır-" 

Bu form tanzim edildikten sonra program formları  ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 
(*1) Bu tespitler ilin yayan programı  içerisinde yer alan tüm kon lar için ayrı  ayrı  yapılacaktır. 
("2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 	liyetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazılacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çe 
Ünvan! 	: K. 	Md. 
Tarih-Imza • 113./1 



Onaylayan 
Adı  Soyadı  : 
Ünvan! 
Tarih İmza 

KLI 

ZONGULDAK İLINDE 2018 YILI YAYIIVI PROGRAMINDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (* 1) 

Form :A 

ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için 

ulaşılmak istenen genel amaç 
veya hedef 

(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın 
karşılanmasına, sorunun 
çözümüne veya hedefe 
ulaşabilmek için 2018 

YILI yayım 
programına alınan 

faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bitiş  
yılı  

48-Ekmek İsrafının 
Önlenmesi 

-Her yıl meydana gelen milyarlarca lira 
kayıp olması. 
-Fırınlarda ihtiyaçtan fazla ekmek 
yapılarak veya alınarak bilinçsiz tüketim 
yapılması  
-Ekmeğin uygun olmayan şartlarda 
muhafaza edilmesi 

2012 2021 

-Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar en az 800 
çiftçimizin ekmek israfının önlenmesi konusunda 
bilgilendimıek. 
Not: Bu sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 
uzatılmıştır. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 

49-Tarım Araçlarının 
Güvenli Kullanımı  

-Tarım alet makinalarından kaynaklanan 
kazaları  en aza indirgeyerek can ve mal 
kay kaybını  engellemek. ll 	k 
-Tarım makinaları  kullanı lırken güvenlik 
tedbirlerine riayet edilmiyor. 
-Tarım araçlarının amacı  dışmda 
Kullanılarak trafik güvenliği açısından 
tehlike yaratması  

2013 2022 

uzatılmıştır.  

Planlanan 5 yı llık sürenin sonunda 510 çiftçinin tarım 
makinelerinin güvenli kullanımı  konusunda 
Bilgilendinnek. 
Not: Bu sorun/hedefle ilgili olarak belirlenen 
hedefe ulaşılamadığı  için hedefe ulaşma süresi 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi mektubu Üretimi 
3-Sirküler Mektup 

50-Coğrafi işaretlerin 
anlamları  ve yöresel ya da 
bölgesel coğrafi işaretlerin 
tescilinin öneminin 
bilinmemesi 

-Coğrafi işaretlerin anlamlarıve yöresel 
yada bölgesel coğrafi işaretlerin tescili 
hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması  

2017 2021 

-Planlanan 5 yıllık sürenin sonunda; 
-Ereğli ilçesinde 100 çiftçinin coğrafi işaretlerin 
yöresel, bölgesel, ülke genelinde önemi hakkında 
bilgilendirilmesinin sağlanması  

1-Çi 1-Çiftçi Toplantısı  
2-Sirküler Mektup Üretimi 

51-Kıt bir kaynak olan 
sulama suyu 
kullanımındaki yanlışlıklar 

., 	.. 

-Fazla suyun fazla ürün olacağı  kanaatinin 
olması  
-Suyun ne zaman verileeeğinin 
bilinmemesi 
-Sulamanın yanlış  saatlerde yapılması  

2016 2020 

-Planlanan süre içerisinde Kozlu ilçesinde 100 
çiftçiyi tekniğe uygun sulama konusunda bilgi 
vermek ve 10 çiftçiye damla sulama 5 çiftçiye 
yağmurlama sulama tesisi kurdurmak 

1-Çiftçi Toplantısı  

u ıOrm tanzım edı ldıkıen sonra program formiarı  ile birıikte Bakanlığa gönderilecektir. 
(*I) Bu tespitler Ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm onular için ayrı  ayrı  yapılacalctın 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa n faaliyetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazdacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Ç 
Ünvanı 	: K 
Tarih-İmza : r3. 



ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (* 1) 
• 

ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunları n 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 
Bu ihtiyacın karşı lanması, sorunun çözümü için 

ulaşılmak istenen genel amaç 

Bu ihtiyacı n 
karşı lanmasına, sorunun 
çözümüne veya hedefe 
ulaşabilmek için 2018 

YILI yayım 
programına alınan 

faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı l ı  

Bitiş  
yı lı  

veya hedef 
(Sayısal verisi ile birlikte) 

52-Kirazda Capnodis 
Zararlısı  ile Mücadele 
Etmek 

2014 2018 
-Sorunun önceliğini kaybettiği anlaşıldığından ve 
gelecekte faaliyet planlanmayacağından 
tespit(sorunthedepprogramdan çıkanlmışhr. 

53-5403 Sayı lı  Toprak 
Koruma ve Arazi 
Kullanı m ı  kanunun 
Uygulamaları  (6537 Sayı lı  
Kanunla Yapı lan 
Değişikliklerin 
Duyurulması) 

-Toprak koruma ve arazi kullan ı m ı  
hakkında kanun olduğunun 
bilinmemesi 
-Aırazilerin çok hisseli oluşu 
-Hisseli tarım arazilerinde hissenin 
satı lmak istenmesi 

2014 2018 
Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar 2000 
çiftçiyi bilgilendirmek 

1-Çiftçi Mektubu Üretimi 

54-Arazi Toplulaştırması  
Hakkında Bilgilendirme 
Çalışmaları  

— 	• 	... — 

-Genel olarak olumsuz şartlara sahip 
ilimizde uygulanabilir yerlerde 
toplulaştırma talebinin artması nın 
sağlanması  
-Çok hisselikten kaynaklı  atı l 
durumdaki tarım alanları nın 
kazandı rı lması  
-Parçalı  arazilerin tek parçada 
toplanarak üretimde kullanabilirligin 
artı rı lması  

2014 2018 

Planlanan 5 yı llı k sürenin sonuna kadar 500 çiftçinin 
egitilmesini sağlamak. 

ilimiz Çaycuma ilçesine ait 1 köyde toplulaştırmaya 
ilişkin talep oluşturmak. 

....._.--..... 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Afiş  

bU 	mı  ı m ecıııdıkten sonra program iormıan le birlikte Bakan ğa gOndenlecektır. 
(•1) Bu tespitler Ilin yayını  programı  içerisinde yer alan tüm konulaı  çin ayrı  ayrı  yapılacaktır. 
(1.2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alınan rdı  'yetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısnuna yazdacakor. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti T 
Ünvan' 	: K.T. 
Tarih-imza :13./1 

Onayla 
Adı  Soyadı  
Ünvan' 
Tarih İmza 



Onaylay 
Adı  Soyadı  • 
Ünvan' 
Tarih İmza 	/2017 

AKLI 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlarm/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için 
ulaşılmak istenen genel amaç 

veya hedef 
(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın 
karşılamasına, sorunun 
çözümüne veya hedefe 
ulaşabilmek için 2018 

YILI yayım 
programına alınan 

faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yılı  

55-Çevresel Amaçlı  Tarım 
Arazilerini Koruma 

 
(ÇATAK) Uygulamalarının 
Bilgilendirilme Çalışmaları  

-Toprak ve su kalitesinin korunması  
Doğal kaynakların sürdürülebilirligi ve 
Tarımın olumsuz etkilerinin 
azaltılmasına yönelik bil ygilendirme 
-Sorunlu tarım arazilerinin tespiti ve • 
Iyileştirilmesi için çiftçilerin 
Bilinçlendirilmesi. 

2014 2018 Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar 300 
çiftçimizi bilgilendirmek. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Mektubu Üretimi  

56-Baklagil üretim ve 
tüketiminin artırı lması  ve 
yeni çeşitlerin 
yaygınlaştırılması  ile yerli 
baklagil çeşitlerinin önemi 
konusunda çiftçileri 
bilgilendirmek 

- Dengeli beslenme için ilimizde 
baklagil üretimi ve tüketimini artırarak 
protein açığını  gidermeye katkı  
sağlamak. 
-Tescil edilmiş  baklagil çeşitleri 
hakkında bilinç oluşturulması. 
-Çiftçiler yerli baklagil çeşitlerinin 
önemini bilmiyor. 

2015 2020 

Planlanan 5 yıllık süre içerisinde; 
-Ilimiz Devrek ilçesinde 500 çiftçiyi, Gökçebey 
ilçesinde 250 çiftçimizi, Kozlu ilçesinde 300 
çiftçimizi tescil edilmiş  baklagil çeşitleri ve baklagil 
üretiminde verim düşüklügü konusunda 
bilgilendirmek 

1-Çiftçi Toplantısı  
2- Sirküler Mektup 

Üretimi 

57-Anız yakılmasının 
önlenmesi 

-Tarım topraklarında faydalı  
milcroorganizmalann Ölmesi 
-Toprak erozyonu ve verim kaybı  
-Çevredeki ağaç, çalı  ve toprak üstü 
canlı larla henüz hasat edilmemiş  
tarlalardaki ürünlere zarar verilmemesi 

-Havanın kirlenmemesi 
-Anız artıkları  ile beslenen yaban 
hayvanlarının ülmelerine ve doğal 
dengenin bozulmasına engel olunması  

2014 2020 

-İ limizde planlanan 5 yıllı k süre içerisinde Gökçebey 
ilçesinde 150 adet çiftçimizi, Çaycuma ilçemizde 
250 adet çiftçimizi anız yakı lmasının zararları  
konusunda bilgilendirmek. 

1-Çiftçi Toplantı sı  
2- Sirküler Mektup 

Üretimi 

Bu form tanzim edildikten sonra program formlan ile birlikte Bakanı  ca gönderilecektir. 
(*I) Bu tespitler Bin yayını  programı  içerisinde yer alan tüm konul 	'ıl ayrı  ayrı  yapılacalaır. 
( 12) Tespit edilen bu genci amaca ulaşmak ömre programa alınruı 	yetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yanlacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti 
Ünvanı 	: K.T. 	d. 
Tarih-İmza :/./10 



2017 

Onayla 
Adı  Soyadı  
Onvarn 
Tarih İmza 

TAKLI 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAMAN TESPITLER (* 1) 
• 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlannisorunlann 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için 
ulaşılmak istenen genel amaç 

veya hedef 
(Sayısal verisi ile birlikte) 

.......... 

Bu ihtiyacın 
karşı lanması  karşılanmasa, sorunun na, 
çözümüne veya hedefe 
ulaşabilmek için 2018 

YILI yayım 
programına alınan 

faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yılı  

58-Bağ  yaprak uyuzu 
zararlısmın tanınması  ve 
mücadelesi 

 	kayıplarını  engellemek 

-Çiftçilerimiz İlçemizde sıkça 
görülen bağ  yaprak uyuzunu 
tanımıyor 
-Bağ  yaprak uyuzunun zararları  ve 
mücadelesini öğreterek verim 

2015 2019 

-Planlanan 5 yıllık süre içerisinde Ilimiz Kilimli 
Ilçesinde her yıl 10 çiftçi olmak üzere toplam 50 
çiftçimizi bağ  yaprak uyuzu mücadelesi hakkında 
eğitmek. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2- Sirküler Mektup 
Üretimi 

59-Arıcı lığın teşvik 
edilmesi 

-Gelir getirici bir faaliyet olarak 
arıcılığı  yaygınlaştırmak 
-Gezginci arıcılığı  öğretmek 

2016 2020 

Planlanan 5 yıllık sürenin sonuna kadar; 
-Ilimiz Kilimli ilçesinde her arıcı lık dönemi için 30 
kovan ve üzeri ancı lık yapan ancılık sayısının 
37'den 50 ye çıkarılması. 
-Gezginci ancı lık hakkında 5 yıllık sürenin sonuna 
kadar 3 aylık düzenli toplantıların yapı larak 75 
çiftçinin bilgilendirilmesi 
-Kozlu ilçesinde seçilmiş  ve seçilecek 20 çiftçide 
ortalama 15 kg olan bal verimini 25 kg2a çıkarmak 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Ziyareti 
3-Sirküler Mektup 

60-Tüberküloz hastalığı  ile 
mücadele 

- 	Hastalığın seyrinin bulaşma 
yollan= ve ihbarının 
bilinmemesi 

- 	Hastalığın zoonoz karekterli 
olması  

2016 2020 

-Planlanan 5 yıllık süre içinde Ilimiz Çaycuma 
Ilçesinde 75 çiftçimizi hastalık hakkında 
bilgilendirmek. 

1-Çiftçi Toplantısı  
2- Sirküler Mektup 

Üretimi 

- - u ıorm tanzım edildikten sonra program formları  ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 
(*I) Bu tespitler Bin yayım programı  içerisinde yer alan tüm konular için ayrı  ayrı  yapı lacalctı r. 
(.2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alınan aaı.  etlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazı lacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti T 
Ünvanı 	: K.T. 	Md. 
Tarih-İmza :1.13/10 



2017 

Onaylay 
Adı  Soyadı  
Ünvan! 
Tarih İmza 

TAKLI 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAYIIVI PROGRAMİNDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPİLAN TESPİTLER (* 1) 
Form :A 

ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlarm/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşı lanması, sorunun çözümü için 
ulaşılmak istenen genel amaç 

veya hedef 
(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın 
karşılanmasına, sorunun 
çözümüne veya hedefe 
ulaşabilmek için 2018 

YILI yayım 
programına alınan 

faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bitiş  
yı lı  

61-İç ve dış  parazitlerle 
mücadele konusunda 
bilgilendirmek 

- 	Meydana getirdiği ekonomik 
kayıplar  

- 	Et ve süt veriminin düşmesi 
2017 2021 -Planlanan 5 yıllık süre içinde ilimiz Çaycuma 

ilçesinde 100 çiftçinin iç ve dış  parazitlerle 
mücadele konusunda bilgilendirilmesini sağlamak. 

1-Çiftçi toplantısı  

62- Tarla faresi ile 
mücadele 

- 	Tarla faresi ile mücadele 
yöntemleri bilinmiyor. 

- 	Tarla faresinin özellikle sebze 
üretim alanlarında zarara yol 
açıyor 

2016 2020 
-Planlanan 5 yı llık süre içinde ilimiz Kilimli 
Ilçesinde tarla faresi mücadelesi konusunda 75 
üreticinin bilgilendirilmesini sağlamak. 

1-Çiftçi toplantısı  
2- Sirküler Mektup 
Üretimi 
3-Çiftçi Ziyareti 

63-Örgütlenme yetersizliği 
ve buna bağlı  ekonomik 
kayıplar 

-Çiftçilerimizin kooperatif ve üretici 
örgütü benzeri örgütlenmelerin 
sağlayacağıa ı  avantajları  bilmemesi -  
-Ürün hasadı  depolama, pazarlama ve 
değerlendirme konusunda ortaya çıkan 
ekonomik yetersizlikler ve teknik bilgi 
noksanlığı  
-Süt işleme tesislerinin uzak oluşu 

2016 2020 

-Planlanan 5 yıllık süre içinde Ilimiz Kozlu ilçesinde 
örgütlenme konusunda 200 çiftçiyi eğitmek. 

-Çiftçilerimize kooperatifleşme bilinci kazandırmak. kazandırmak. 

-Soğuk hava depoları  ve süt işleme tesisi kurulması  
amacıyla örgütlenmelerini sağlamak. 

-Çiftçilerimizi ürün değerlendirme süreciyle ilgili 
teknik bilgi sağlamak. 

1-Çiftçi Toplantısı  

Bu form tanzim edildikten sonra program formları  ile birlikte Bakalıga gönderilecektir. 
(*I) Bu tespitler Ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm kot olar için ayn ayrı  yapılacaktır. 
(*2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 	liyetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazılacaktır. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti 	R 
Ünvanı 	: K.T. 
Tarih-İmza • /10 



Bu form tanzim edildikten sonra program fonnlan ile birlikte Bak lıga gönderilecektir. 
Bu tespitler llin yayım programı  içerisinde yer alan tüm ko ul için ayrı  ayrı  yamlacaktı r. 
Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın ı . iyetlerin amacı, ait oldugu formda faaliyetin amacı  kısmına yavlacalcur. 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çetı  J «R 
Ünvan' : K.T V Md. 
Tarih-Imza : ..J1iI 7 

ZONGULDAK İLİNDE 2018 YILI YAMI PROGRAM1NDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPILAN TESPITLER (*I) 

Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçlarınhorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

k istenenlma  Ulaşı
Bu genel amaç veya 

hedefin 

ihtiyacın karşı lanması, sorunun çözümü için 	.. 
ulaşılmak istenen genel amaç 

veya hedef 
(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın 
karşılanmasına, sorunun 
çözümüne veya hedefe 
ulaşabilmek için 2018 

YILI yayım 
programına alınan 

faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yılı  

Bitiş  
yılı  

verimsiz, kullanım ömrü 
bitmiş, verim çağını  
tamamlamış  tohum, 
tohumluk ve fıdan 
kullanımını  engellemek 

64-Bitkisel üretimde Ilçesinde 

- 	Uygunsuz üretim materyali 
kullanımı  sonrası  oluşan 
ekonomik kayıplar ve oluşan 
zaman kayıbı  
Verimli- 	toprakların verimsiz 

l itlere şga çeş 	işgali i 
- 	Hastalık ve zararlıya dayanıksız 

veya çeşit ve kontamine materyal 
kullanımıyla hastalık ve 
zararlıları  artması  

- 	Hastalık ve zararlılar ile 
mücadele giderleri ve çevre ve 
insan sağlığında oluşturduğu 
zararlar 

2016 2020 

-Planlanan 5 yıllık süre içerisinde ilimiz Kozlu 
en az 10 çiftçiye sertifikalı  fidan kullanı lan 

örnek meyve bahçesi kurdurmak. 

-Sertifikalı  üretim materyali kullanımının avantajları  
konusunda 50 çiftçiyi bilgilendirmek 

1-Çiftçi Toplantısı  
2- Sirküler Mektup 
Üretimi 

65-Fındıkta külleme 
hastalığı  ve mücadelesi 

-Fındıkta külleme hastalığını  
oluşturan bölgemiz için yeni 
hastalık etmenlerinin görülmeye 
başlaması  
-Hastalıkla mücadele doğru 
şekilde bilinmiyor 
-Külleme hastalığının fındığın 
verim ve kalitesine olumsuz 
etkisi 

2017 2022 

Planlanan 5 yıllık süre içerisinde 
- Kilimli Ilçesinde 200 çiftçiyi 
-Eregli Ilçesinde 600 çiftçiyi 
-Kozlu 200 çiftçiyi 
-Devrek Ilçesinde 500 çiftçiyi fındıkta külleme 
hastalığı  mücadelesi konusunda bilgilendirmek. 
-Devrek Ilçesinde 500 da alanda modern dikim 
teknikleri kullanılarak yeni yapama fındık bahçesi 
tesis etmek 

1-Çiftçi Toplantısı  
2- Sirküler Mektup 
Üretimi 
3-Çiftçi Mektubu 
4-Demonstrasyon 

Onaylay 
Adı  Soyadı  
Ünvan' 
Tarih İmza 	: ../ 0/2017 

AKLI 



Onaylay 
Adı  Soyadı  : C 
Ünvan! 	: Il 
Tarih İmza 	:İ  

Bu form tanzim edildikten sonra program formları  ile birlikte Bak 
(.1) Bu tespitler Ilin yayım programı  içerisinde yer alan tüm konul 
("2) Tespit edilen bu genel amaca ulaşmak üzere programa alın 

Hazırlayan 
Adı  Soyadı  : Çeti 
ünvan! 	: K.T 
Tarih-İmza :1.3/1 

ıga gönderilecektir. 
için ayrı  ayrı  yapılaeaktır. 
liyetlerin amacı, ait olduğu formda faaliyetin amacı  kısmına yazdacaktır. 

ZONGULDAK İLINDE 2018 YILI YAYIM PROGRAMİNDA YER ALAN FAALIYETLERE YÖNELIK OLARAK YAPİLAN TESPITLER (* 1) 
Form :A 

Ilçede tespit edilen ve 
çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil eden 
ihtiyaçlar, sorunlar 

veya hedefler 

Bu ihtiyaçların/sorunların 
nedenleri veya 

hedef olarak belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen 
genel amaç veya 

hedefin 

Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü için 
ulaşılmak istenen genel amaç 

veya hedef 
(Sayısal verisi ile birlikte) 

Bu ihtiyacın 
karşı lanmasına, sorunun 
çözümüne veya hedefe 
ulaşabilmek için 2018 

YILI yayım 
programına alınan 

faaliyetler (* 2) 

Başlangıç 
yı lı  

Bitiş  
yı lı  

66-Süt sığı rcılığında 
hayvan barınaklarının 
yeterli olmayışı  

-Barınaklarda havalandırmanın önemi 
bilinmemesi 
-Alan olarak yeterli birim 
kullanılmadığı  görülmesi 
-Üreticilerin bu konularda bilgi 
noksanlığı  

2015 2019 

Planlanan 5 yı llık sürenin sonuna kadar; 
-Kilimli llçesinde 75 üretici ile görüşerek hayvan 
barınaklarının iyileştirilmesi konusunda 
bilgilendirmek 

1-Çiftçi Toplantısı  
2-Çiftçi Ziyareti 

67-Tarımsal kaynaklı  çevre 
ve su kirliliğinin 
yaygınlaşması  

-Üretici tarafından tarım ilaçlarının 
yoğun bilinçsiz şekilde kullanı lması  
-Üreticilerin kültürel mücadele yerine 
kimyasal mücadeleye ağırlık verilmesi 
-Suni gübrelerin yoğun şekilde 
kullanı lması  

2015 2020 

Planlanan 5 yı llık süre içerisinde; 
-ilimiz Devrek Ilçesinde 500 çiftçiyi, Gökçebey 
ilçesinde 250 çifkimizi, Kozlu ilçesinde 300 
çiftçimizi tescil edilmiş  balclagil çeşitleri ve baklagil 
üretiminde verim düşüklüğü konusunda 
bilgilendirmek 

1-Çiftçi Toplantısı  
2- Sirküler Mektup 

Üretimi 

68-Süt üretiminde verim 
düşüklüğü 

-Süt verimi yüksek kültür ırkları  veya 
kültür ırkı  melezleri kullandmıyor 
-Hayvan hastalık ve zararlı lan ile 
yeterince mücadele edilmiyor  
-Bakım ve besleme yeterli yapılmıyor 
-Üreticilerin yeterli düzeyde teşvik 
edilmelerinin saglanmaması  

2015 2019 

Planlanan 5 yıllık sürede; 
-Ilimiz Kilimli ilçesinde 200 üreticiye süt 
ırkı,barınak koşulları  konusunda bilgi sağlamak ve 
200 üreticiye hayvan hastalık ve zararlı ları  
konusunda bilgi sağlamak 

1-Çiftçi Toplantısı  
2- Sirküler Mektup 

Üretimi 
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