
GİRESUN İLİNDE 2023  YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (*1) 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                     Form: A 

İlde tespit edilen ve çiftçi 

eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil 

eden ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2023 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 

Bitiş  

yılı 

1- Kuduz Hastalığı ile 

Mücadele ve 

Toplumsal Bilinç 

Düzeyinin 

Artırılması. 
 

1-Kuduz hastalığının 

yaban hayatı ile beraber 

insan ve hayvan sağlığı 

açısından önemli bir 

tehdit oluşturması. 
 

2023 2028 

Yılda en az bir defa hayvanlarına 

kuduz aşısı yaptıran hayvan 

sahiplerinin sayısını arttırmak.  
 

Liflet dağıtımı 
 

 

2- Koyun/Keçi Veba 

Hastalığına Yönelik 

Hedef Popülasyonun 

Korunması. 
 

1-Küçükbaş hayvanlarda 

hastalığın hızlı bulaşma 

ve yüksek ölüm oranına 

sahip olması 

2- Hastalığa Karşı 

Yapılan Aşılama 

Hakkında Vatandaşların 

Yeterli Bilgiye Sahip 

Olmaması 
 

2023 2028 

İlimizde bulunan küçükbaş 

hayvanlarıa yapılacak PPR 

aşılamasında %5’lik bir artış 

sağlamak.  
 

Çiftçi Toplantısı 

 

 

3-Çevresel Risklerin 

Azaltılarak Şap 

Hastalığı İle 

Mücadele Edilmesi 
 

1- Büyükbaş 

hayvanlarda sık görülen 

şap hastalığını kontrol 

altında tutmak 

2- Hayvan sağlığını 

koruyarak hayvanların 

verim kalitesini 

yükseltmek 

2023 2028 

İlimizde bulunan büyükbaş 

hayvanlara yapılacak şap aşılama 

oranını %90’ lardan  %95’ lere 

çıkarmak.  
 

Çiftçi Toplantısı 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil 

eden ihtiyaç, sorun 

veya hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2023 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 

Bitiş  

yılı 

4-Zoonotik 

Karakterli Brusella 

Hastalığı ile 

Mücadele ve Bilinç 

Düzeyinin 

Artırılması 

1-Hastalığın büyükbaş 

hayvanlarda yavru 

kayıplarına neden olması 

ve ekonomik kayıplara 

yola açması.                              

2-Zoonoz bir hastalık 

olduğundan toplum 

sağlığını etkilemesi 

2023 2028 

İlimizde bulunan büyükbaş dişi 

hayvanlara yapılacak brucella 

aşılama oranını %35’ lerden  %40’ 

lara çıkarmak.  
 

Çiftçi Toplantısı 
Liflet dağıtımı 

 

5-Hayvancılık 

Destekleri 

Konusunda 

Çiftçilerin Azami 

Ölçüde 

Bilinçlendirilmesi 

Desteklemeler Konusunda 

Yeteri Kadar Bilinç 

Oluşmaması. 

 

2023 2028 
Desteklemelerden yararlanan çiftçi 

sayısında %3’ lük bir artış sağlamak 

Afiş 

Broşür dağıtımı. 

 

 

6- Hayvan Hayat 

Sigortası 

(TARSİM) 

konusunda bilinç 

düzeyinin 

artırılması. 
 

Çiftçilerimizin Sigorta 

Kavramı Ve Kapsamı 

Hakkında Bilinç 

Düzeyinin Artırılması.  
 

2023 2028 
Hayvanlarına sigorta yaptıran çiftçi 

sayısında %3’ lük bir artış sağlamak 

Çiftçi Toplantısı 
 

 

7-Hayvan 

Barınaklarının 

Hijyen Koşullarının 

İyileştirilmesi  

 

1-Yetiştiricilerin Barınak 

Hijyeni Konusunda 

Bilinçsiz Olması 

2-Barınak Yapımı için 

Yeterli Alan ve İmkanların 

olmaması 

 

2023 2028 

Çiftçilerin barınakları hayvan sağlığı 

ve refahına uygun hale getirmesinin 

yollarını göstermek. 

Demonstrasyon. 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve yayım 

programına esas teşkil 

eden ihtiyaç, sorun 

veya hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2023 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 

Bitiş  

yılı 

8-Sularda tarımsal 

faaliyetlerden 

kaynaklanan nitrat 

kirliliğini önlemek 

veya azaltmak için 

çiftçiler rarafından 

uyulması gereken 

usul ve esaslar 
 

Sularda taımsal 

faaliyetlerden 

kaynaklanan nitrat 

kirliliğini önlemek veya 

azaltmak 

2023 2028 

Sularda tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanan nitrat kirliliğini 

önlemek veya azaltmak için çiftçiler 

rarafından uyulması gereken usul ve 

esaslar hakkında 100(yüz) çiftçiyi 

bilgilendirilip farkındalık sağlamak 
 

Çiftçi toplantısı 

litlet 
 

 

9-Motorlu Sırt 

Atomizörü ve 

Motorlu 

Pülverizatör 

güvenli kullanımı 

1-İlaçlama esnasında 

koruyucu malzemeler 

kullanılmıyor, 

2-İlaçlamaya başlamadan 

önce kalibrasyon ayarı 

yapılmıyor. 

3-İlaçlama sonrası gerekli 

temizlik ve bakım 

yapılmıyor. 

 

2020 2028 
Yılda 50 üreticiye eğitim vererek 5 

yılda toplam 250 üreticiyi eğitmek 

Çiftçi toplantıları 

Lifletler 

Sunular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GİRESUN İLİNDE 2023  YILI YAYIM PROGRAMINDA YER ALAN FAALİYETLERE YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (*1) 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                     Form: A 

İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2023 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 

Bitiş  

yılı 

10-Kahverengi 

Kokarca 

Zararlısının 

Bölgesel 

Varlığının Tespit 

Edilmesi, Fındıkta 

Yapmış Olduğu 

Zararının ve 

Mücadelesinin 

Yaygınlaştırılması 

1-Zararlının yeterince 

tanınmaması 

2-Böceğin zararının 

yeterince bilinmemesi 

3-Mücadele yöntemlerinin 

yeterince bilinmemesi 

4-İlaçlama zamanının tespit 

edilememesi 

5-Zararlının bölgesel 

varlığının tespit edilememiş 

olması 

2021 2026 

1-İl ve İlçe Müdürlüklerimizde 

görevli tüm teknik personelleri 

alınacak tedbirler ve ilaçlamalar 

konusunda hizmet içi eğitime tabi 

tutmak 

2-İlimizde fındık yetiştiriciliği 

yapan üreticilerimizin Kahverengi 

Kokarca ile ilgili mücadele 

yöntemleri konusunda eğitimlerini 

sağlamak 

3-İlimizde faaliyet gösteren ziraat 

odaları, tarım kredi kooperetifleri, 

sanayi ve ticaret odaları, tarımsal 

danışmanlık yapan kişi ve şirketlerin 

bilgilendirilmelerini sağlamak 

4-İlimiz merkez ve 9 ilçede izleme 

ve mücadele amaçlı yaklaşık 100 

adet feromon tuzak uygulaması 

yaparak zararlının bölgesel 

varlığının tespit edilmesini sağlamak 

Çiftçi toplantıları 

Afişler 

Lifletler 

Sunular 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2023 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 

Bitiş  

yılı 

11-Fındık 

Bahçelerinin 

Rehabilitasyonu 

Projesi 

1-Yaşlı fındık bahçelerinin 

verimden düşmesi 

2-Mayıs Böceği ve dalkıran 

zararlısının vermiş olduğu 

zararlanmalar 

2022 2027 

1-Yaşlı fındık bahçelerinde bulunan 

ocaklar sökülerek yeni bahçe tesisi 

için fidan dikilmesi 

2-İlk etapta Merkez, Espiye, 

Tirebolu, Bulancak ve Güce 

İlçelerinde toplam 50 dekar alanda 

bahçe tesis etmek 

3-Örnek bahçe tesis etmek 

Demonstrasyon 

 

12-Örtü Altı 

Sebze 

Yetiştiriciliği- 

Hastalık ve 

Zararlılarla 

Mücadele 

1-Çeşit seçiminin iyi 

yapılamaması 

2-Dikim zamanının 

bilinmemesi ve dikimin 

usulüne uygun yapılmaması 

3-Hastalık ve zararlıların 

yeterince tanınmaması 

4-Mücadele yöntemlerinin 

bilinmemesi 

2022 2027 

1-İlimizde mevcut yaklaşık 75 adet 

örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan 

üreticilerimize ekim, dikim ve 

hastalık ve zararlılarla mücadele 

konularında eğitim vermek 

Çiftçi toplantıları 

Broşür 

Lifletler 

Sunular 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2023 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 

Bitiş  

yılı 

13-Fındıkta 

Külleme 

Hastalığına Karşı 

Kimyasal 

Mücadeleyi 

Yaygınlaştırmak 

1-Hastalığın yeterince 

tanınmaması 

2-Hastalığın zararının 

yeterince bilinmemesi 

3-Mücadele yöntemlerinin 

yeterince bilinmemesi 

4-İlaçlama zamanının tespit 

edilememesi 

2021 2026 

1-2016 yılı itibarıyla İlimizde 

mücadele yapılan fındık bahçesi 

alanı yaklaşık 50.000 dekar iken 

2020 yılı itibarıyla yaklaşık 240.000 

dekar alana çıkarılmıştır. Fındıkta 

Külleme Hastalığının hem fındık 

meyvesine hem de yeşil aksama 

yapmış olduğu zarar dikkate 

alındığında tekrar hedef koyarak 

2023 yılında İlimizde fındık 

yetiştiriciliği yapılan tüm alanlarda 

yaklaşık 400.000 dekar alanda 

mücadeleyi yaygınlaştırmak. 

Çiftçi toplantıları 

Afişler 

Lifletler 

Sunular 

 

 

14-Fındıkta 

Verim Kaliteyi 

Artırma Eğitim ve 

Yayım Projesi 

 

1-Budama yetersiz 

2-Bilinçsiz gübreleme 

3-Zararlılarla mücadele 

yetersiz 

4-Araziler küçük ve 

dağınıksız 

5-Bahçe dikimleri eski ve 

ocakta dal sayısı fazla 

6-Girdi maliyetlerinin 

yüksekliği 

7-Fındıkta çalışan kesimin 

yaşlı olması 

2021 2022 
Fındıkta dekara verimi 80 kg’dan 

110 kg’a çıkarmak. 
 

Proje ile ilgili 

hedefe 

ulaşıldığından 

programdan 

çıkarılmıştır 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2023 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 

Bitiş  

yılı 

15-Mera ve 

Yaylaların Bilinçsiz 

Kullanımı 
 

 

1. Yanlış otlatma 

a) Aşırı ve bilinçsiz otlatma nedeniyle 

meraların bozulması ve kendini 

yenileyememesi. 
b) Üreticilerin eski alışkanlıklarından 

vazgeçemiyor olması. 

c) Üreticilerde bilgi eksikliği var. 

İlçedeki küçükbaş hayvan sayısının fazla 

olması sebebiyle mera alanlarının yeterli 

gelememesi 

2. Islah çalışmaları yetersiz 

a) Deneyimli teknik personel 

yetersizliği. 
b) Mera ıslahının, yetiştiriciliği yapılan 

diğer bitkilere göre daha fazla emek 

ve zaman gerektirmesi 
c) İlçedeki küçükbaş hayvan sayısının 

fazla olması sebebiyle mera 

alanlarının yeterli gelmemesi. 
d) Artan nüfusla birlikte meraların bir 

kısmının tarımsal alana çevrilmesi 

e) Bilgilendirme toplantılarının 

yetersiz kalması. 

Mera ile ilgili hukuksal sürecin uzun 

sürmesi 

2021 2026 

        Üreticilerin bilinçlenmesi sağlanarak mera ve 
yayla alan kıullanımında randımanın artırılması; 

        6 yılın sonunda 100 üreticinin periyodik 

otlatmaya katılımının sağlanması 
        5 yılın sonunda 100 üreticilerin eski 

alışkanlıklarından vazgeçmelerinin sağlanması 

 
        6 yılın sonunda 100 üreticiye bilgilendirilme 

toplatılarının yapılarak bilinçlendirilmesinin 

sağlanması 

1. Çiftçi Toplantısı 
2. Liflet 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2023 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 

Bitiş  

yılı 

16- Tarımsal 

sulama, tasarruflu 

su kullanımı, 

iklim değişikliği 

ve sulamanın 

önemi 

-Bitki su tüketimlerinin 

izleme yöntemleri ve dijital 

sulama yöntemleri 

-Bireysel sulama 

sistemlerinin desteklenmesi 

ve projelendirme 

-Drenaj, sulama ve taban 

suyu arasındaki ilişkiler, 

drenajın avantajları 

 

2023 2028 
İlimizde su kullanımı konusunda 

bilinç düzeyini arttırmak. 

Çiftçi Toplantısı 

Panel 
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İlde tespit edilen ve 

çiftçi eğitimi ve 

yayım programına 

esas teşkil eden 

ihtiyaç, sorun veya 

hedef 

İlde bu ihtiyacın/sorunun 

nedenleri veya hedef olarak 

belirlemenin nedenleri 

Ulaşılmak istenen genel 

amaç veya hedefin 
Bu ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü 

için ulaşılmak istenen genel amaç veya 

hedef  
(Sayısal verisi birlikte) 

Bu ihtiyacın 

karşılanmasına, 

sorunun çözümüne 

veya hedefe 

ulaşabilmek için 

2023 yılı il yayım 

programına alınan 

faaliyetler (*2) 

 

 

Belirlenen genel 

amaca veya hedefe 

ulaşmaya katkı 

sağlayan 

proje/projeler 
Başlangıç 

yılı 

Bitiş  

yılı 

17-Fındıkta 

Aflatoksin 

Oluşumunun 

Önlenmesi 

1-Fındık bahçelerinde 

budamanın usulüne uygun 

yapılmaması 

2-Fındık hasadının erken 

yapılması 

3-Fındık hasadının geç 

yapılması 

4-Hasat edilen fındıkların 

naylon çuvallarda ve yığın 

halinde bekletilmesi 

5-Fındıkların harman 

özelliği taşımayan yerlerde 

kurutulması 

6-Kurutulan fındıkların 

naylon çuvallarda muhafaza 

edilmesi  

7-Yanlış depolama 

2020 2025 

1-İl ve İlçe Müdürlüklerimizde 

görevli tüm teknik personelleri 

alınacak tedbirler ve yapılacak olan 

uygulamalar konusunda hizmet içi 

eğitime tabi tutmak 

2-İlimizde fındık yetiştiriciliği 

yapan üreticilerimizin fındıkta 

aflatoksin oluşumu ve aflatosinin 

insan sağlığına zararları ve ihracata 

olumsuz etkileri konularında 

eğitimlerini sağlamak 

3-İlimizde faaliyet gösteren ziraat 

odaları, tarım kredi kooperetifleri, 

sanayi ve ticaret odaları, tarımsal 

danışmanlık yapan kişi ve şirketlerin 

bilgilendirilmelerini sağlamak 

 

Çiftçi toplantıları 

Afişler 

Lifletler 

Sunular 
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