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“TARIMSAL YENİLİK ve BİLGİ SİSTEMİ”  

BÖLGE VE İL GRUP TOPLANTILARI UYGULAMA TALİMATI  

 

2000 yılından bu yana; Bakanlığımızın tarımsal araştırma, yayım ve eğitim 

fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışan kuruluşlar arasındaki işbirliğini etkin hale getirerek, 

koordinasyonu artırmak, çiftçi sorunlarına çözüm bulunmak üzere Araştırma Enstitülerine 

iletmek, bulunan çözüm ve geliştirilen uygun teknolojilerin hızlı bir şekilde çiftçilere 

aktarılmasını sağlamak amacıyla bilgi alış verişi toplantıları yapılmaktadır. Ancak, bu 

toplantıların zaman içerisinde amacından uzaklaşarak etkinliklerini yitirmeleri, bundan sonra 

bu kapsamda yürütülecek çalışmaların, daha genel ve bütüncül bir bakış açısı ile yeniden 

düzenlemesini zorunlu kılmıştır.  

Araştırma-Yayım-Çiftçi bağının güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmaların yeniden 

yapılandırılması sonucu ulaşılmak istenen temel hedef, oluşturulacak elektronik tabanlı bir 

veri paylaşım sistemi sayesinde tüm paydaşların istifade edeceği bir bilgi ve yenilik sistemi 

kurulmasıdır. Bu sistem kurulana kadarki süre içerisinde AYÇ bağının güçlendirilmesi 

kapsamındaki çalışmalar, sadece belirli aralıklarla düzenlenen toplantılar değil, yayım 

personelinin tarımsal yeniliklerden haberdar olmasını sağlayacak çeşitli faaliyetlerin işbirliği 

ve koordinasyon içerisinde düzenli ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi olarak 

düşünülmelidir. 

AYÇ bağının güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmaların etkinleşmesini ve 

kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla, Araştırma Enstitüleri ile İl Müdürlüklerinin ve İl 

Müdürlükleri ile İlçe Müdürlüklerinin katılımı ile yapılacak olan toplantılar, bundan sonra 

aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.  

Bugüne kadar kullanılmakta olan BAV adı da değiştirilmiş olup, bundan sonra 

“Tarımsal yenilik ve bilgi sistemi” kapsamında Bölge Grup Toplantıları BGT, İl Grup 

Toplantıları İGT olarak ifade edilecektir. 

Hazırlanmış olan uygulama talimatı ve eklerinden; ildeki şube ve ilçe müdürlüklerinin, 

TAR-GEL personelinin haberdar olması, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü 

tarafından sağlanacaktır.  

 

A. BÖLGE GRUP TOPLANTILARI 

 

1.Bitkisel Üretim ile Hayvansal Üretim ana grup başlıkları altında, her biri için farklı 

tarihlerde bir defa olmak üzere, yıl içinde toplam iki bölge grup toplantısı düzenlenebilir. 

Gündem oluşturulamayan herhangi bir konu başlığında bölge grup toplantısı düzenlenmesi 

zorunlu değildir. 

  2.Bölge grup toplantılarının eskiden olduğu gibi belirli ve düzenli aralıklarla yapılması 

gibi bir zorunluluk ortadan kalkmıştır. Bölge grup toplantıları TAGEM’ín program 

değerlendirme toplantılarının bitiminden sonraki tarihlerde ve gündem oluşturulabilen ana 

grup başlıkları altında yılda bir kez olmak üzere ayrı ayrı yapılacaktır. Mutlaka iki grup 

başlığı ile ilgili toplantı düzenlenmesi diye bir zorunluluk da yoktur. Gündemde o grup başlığı 

ile ilgili konularda yayımcılara aktarılacak araştırma veya çalışma sonuçları varsa bölge grup 

toplantısı düzenlenecektir. İhtiyaç duyulması durumunda grup başlıklarından herhangi biri 

için ikinci bir toplantı yapılabilir.  

3.Bölge ve il grup toplantılarının ana grup başlıkları ve altında yer alan konular: 

Bitkisel Üretim Grubu (Tarla - Bahçe Bitkileri) 
Tarla Bitkileri: Tahıllar, Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Yağlı Tohumlar, Yumru 

Bitkiler, Çayır-Mera Yem Bitkileri, Aromatik ve Tıbbi Bitkiler, Bahçe Bitkileri: Yumuşak 

Çekirdekliler, Taş Çekirdekliler, Turunçgiller, Sert Kabuklular, Üzümsü Meyveler, Çay, 

Yaprağı Yenen Sebzeler, Baklagil Sebzeleri, Meyvesi Yenen Sebzeler, Soğansı, Yumru ve 

Kök Sebzeler, Diğer Sebzeler, Kültür Mantarı, Açıkta Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Kapalı 
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(Sera) Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Gül Yetiştiriciliği ve bu başlık altında yer alan ürünlerle 

ilgili tüm teknik işlemlere yönelik araştırma sonuçları ile bu ürünlere yönelik tarım 

ekonomisi, gıda, mekanizasyon ve alternatif üretim teknikleri ile ilgili araştırma sonuçları.   

Hayvansal Üretim Grubu (Hayvancılık ve Su Ürünleri) 

Büyükbaş Hayvancılık, Küçükbaş Hayvancılık, Kanatlı Yetiştiriciliği, Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği, Arıcılık, İpekböcekçiliği ile ilgili tüm yetiştiricilik işlemlerine yönelik 

araştırma sonuçları ile bu ürünlere yönelik tarım ekonomisi, gıda, mekanizasyon ve alternatif 

üretim teknikleri ile ilgili araştırmalar. 

 

4.İhtiyaç duyulması halinde, grup başlıklarının dışında kalan konulardaki yeniliklerin 

ve çalışma sonuçlarının, yukarıda belirtilen bölge grup toplantılarında katılımcılara iletilmesi 

mümkündür.   

5.Bölge Grup toplantıları, tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması kapsamında yapılan 

herhangi bir faaliyetle birleştirilerek yapılabilir. Ancak tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması 

projesi kapsamında yapılacak herhangi bir faaliyetin bölge toplantısı anlamına gelmeyeceği 

ve onun yerine geçmeyeceği unutulmamalıdır.  

6.Aynı bölgede yer alan koordinatör enstitüler gündemin durumuna göre gerekli 

koordinasyonu sağlayarak her hangi bir başlıktaki BGT’yi birlikte düzenleyebilirler. 

7.Toplantıların koordinasyonu ve amacına uygun bir şekilde gerçekleşmesi için;  

a)Her bir araştırma enstitüsü/istasyonunda bir araştırma-yayım koordinatörü,  

b)81 il müdürlüğünde bir il araştırma-yayım koordinatörü görevlendirilecektir. 

İllerimizde il araştırma-yayım koordinatörlüğü görevi, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler 

Şube Müdürü veya bu görevi vekaleten yürüten personel tarafından yerine getirilecektir.  

c)Tüm araştırma enstitüsü ve istasyonlarında koordinatörlük görevini yürütecek 

personel ve bu personele ait iletişim bilgileri, Başkanlığımıza bildirildikten sonra 

Bakanlığımızın internet sayfasında yayınlanacaktır.   

8.Araştırma enstitüsü/istasyonu yayım koordinatörlüğü, yenilenmeye çalışılan 

sistemde eskisinden daha önemli ve daha fazla zaman ayrılmasını gerektiren bir duruma 

gelmektedir. Koordinatörler, bölge grup toplantılarının gündemini oluşturma ve 

organizasyonla ilgili diğer işlemler için eskiden olduğundan daha fazla yardıma ihtiyaç 

duyacaktır. Bu amaçla her ilin KTV şube müdürlüğü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 

da gereken desteği sağlamalıdır. 

9.Uygulanacak yeni bölge grup toplantılarında;  

 Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve İstasyonları Görev Yönergesinin, Tarımsal 

Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunun 25.sayfasında belirtildiği şekilde;  “sonuçlanan 

projelerin”, il müdürlüklerine aktarılacağı, ilgili Genel Müdürlüklere ve TİGEM, EBK, 

TMO’ya, ilgili sektör paydaşlarına (yetiştirici/üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri, un sanayi, 

gıda sanayi, içecek sanayi, yem sanayi vb) duyurulacağı ortamın oluşması amaçlanmaktadır.    

10.BGT Gündeminin hazırlanması; 

a)Toplantıların gündemi, Araştırma Enstitülerinin/İstasyonlarının araştırma-yayım 

koordinatörleri tarafından, İl Müdürlükleri KTV Şube Müdürlerinin görüşleri alınarak 

hazırlanacaktır.  

b)Yapılacak BGT’ları, tarımsal yeniliklerin gündeme geldiği, paylaşıldığı, 

duyurulduğu bir ortam olacağından; bu toplantıların amacına uygun bir şekilde gerçekleşmesi 

ve illerinin sorunlarının toplantı gündemine alınması için KTV Şube Müdürleri ilde İGT 

düzenlenmesi dahil olmak üzere gerekli hazırlıkları yapacaklar, varsa toplantı gündemine 

alınması gereken sorunları, toplantı gündeminin oluşturulması sırasında araştırma-yayım 

koordinatörüne ulaştıracaklardır. 

c)Gündem içerisinde; 

-Grup başlığı içerisinde yer alan konulara yönelik olarak, araştırma 

enstitüleri/istasyonlarının sonuçlanmış ve program değerlendirme toplantılarında kabul 
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edilmiş olan çalışmalarının, varsa üniversitelerin çalışmalarının iletildiği, pratiğe aktarılacak 

konuların tartışıldığı bölüm,  

-Yıl içerisinde çeşitli yollarla araştırma enstitüsüne/istasyonuna iletilmiş sorunlardan 

çözüme kavuşturulmuş olanlarla ilgili tavsiyeler,  

-Varsa toplantıya katılanlar tarafından yeni iletilecek sorunlar, 

-Çiftçilere ulaştırılması amacıyla, sonuçlanmış TAGEM projelerinden 

hangisinin/hangilerinin Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamına dahil 

edilebileceğinin tartışılması, planlanması ve görüşülmesi,  

-Gerektiğinde kamu, kamu dışı, üniversite, şahıs, şirket vb. tarafından uygulanan bir 

veya daha fazla yeniliğin yerinde incelenmesi, görülmesi veya panel vb. etkinliklerin 

düzenlenmesi, 

-Paydaşların katkılarıyla tarımsal sorunların gündeme getirilmesi sağlanarak, hem 

illerin yayım programına alınacak sorunların doğru bir şekilde ifade edilmesi, hem de bu 

sorunların çözümü için paydaşlar tarafından yapılacak katkıların ortaya konması,  

-İllerin yayım programlarında yer alan tarımsal sorunların katılımcılarla paylaşılması,  

-İl Müdürlüklerince –bütün illerin yaptığı rutin faaliyetlerin dışında olması şartıyla- 

varsa diğer illerden farklı olarak yapılan çalışmaların aktarılması vb. gibi toplantı gündemini 

zenginleştirecek hususların yer alması sağlanmalıdır. 

11.BGT’ları, yayımcı personelin tarımsal konulardaki bilgi ihtiyacının karşılanacağı 

hizmet içi eğitimler değildir. Hizmet içi eğitim talepleri Başkanlığımızın konuyla ilgili 

biriminin planlaması, koordinasyonu, yönlendirmesi sonucu gerçekleştirilmektedir. Personelin 

bilgi ihtiyacının araştırma enstitüleri, eğitim merkezleri, üniversiteler vb. kurumlar vasıtasıyla 

söz edildiği şekilde karşılanmasına gereken özen gösterilecek, BGT gündeminde hizmet içi 

eğitim ihtiyacına yönelik bölüm yer almayacaktır.  

12. Bölge Grup Toplantılarının gündemi,  

  a)Araştırma enstitüsü yayım koordinatörleri tarafından toplantıya katılacak il 

müdürlüklerine, ilgili Genel Müdürlüklere ve gündemle ilgili enstitülere/istasyonlara, ildeki 

veya bölgedeki ihracatçı birliklerine yazılı olarak gönderilecektir.  

  b)Bölge illerindeki KTV Şube Müdürlükleri, koordinatör araştırma 

enstitüsünden/istasyonundan kendisine ulaşan toplantı gündeminin ilgili şubelere,  

  c)BGT’nin yapılacağı ilin KTV Şube Müdürü tarafından ise ilgili şubelere, BGT’nin 

yapılacağı ildeki Ziraat Odasına, varsa gündemle ilgili ildeki üretici örgütlerine, ildeki 

tarımsal danışmanlık yetki belgesi almış kişi ve kuruluşlara, varsa ildeki tarımdan girdi (ürün) 

alanlara, varsa ildeki tarımsal ihracatçılara, ildeki ziraat ve veteriner odası il temsilcilerine 

ulaşmasını temin edecektir.   

13.Bölge grup toplantılarının gündemi, toplantı yeri ve zamanı EYYD Başkanlığı 

ve TAGEM’e en az 15 gün önce bildirilecektir.  

14.Bölge grup toplantılarının gündeminin oluşması için TAGEM program 

değerlendirme toplantılarında kabul edilen projelerin neler olduğunun, araştırma enstitüsü 

yayım koordinatörleri tarafından izlenmesi, enstitü ve istasyonların araştırma-yayım 

koordinatörleri tarafından zamanında iletilmesi önem arz etmektedir.  

15.BGT’lere katılmalarının gerekliliği ve önemi, Başkanlığımız tarafından Genel 

Müdürlüklere, Üniversitelerimizin Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri Fakültelerinin 

Dekanlıklarına, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yazılı olarak bildirilecektir. 

16.Başkanlığımız tarafından, sadece 14 koordinatör enstitüden/istasyondan değil, 

geriye kalan 33 enstitü ve istasyondan olmak üzere toplam 47 araştırma biriminden araştırma-

yayım koordinatörü belirlenecektir. Bu koordinatörler görev yaptıkları enstitü/istasyonun 

çalışmalarının gündeme dahil edilmesini sağlayarak sistemin etkin hale gelmesine katkıda 

bulunacaklardır. Gündeme alınacak yenilik varsa bölge koordinatörü araştırma 

enstitüsü/istasyonunun araştırma-yayım koordinatörüne bildireceklerdir.  
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17.Bölge Grup Toplantılarının Katılımcıları  

a-İl Müdürlüklerinden katılacak olanlar: 

-İl Müdürü veya İl Müdür Yardımcısı,  

-KTV Şube Müdürü ve varsa gündemdeki konularla ilgili personeli, 

-Gündemle ilgili diğer şube Müdürleri ve/veya gündemdeki konularda görev yapan 

personeli zorunlu katılımcılardır.  

b-Araştırma Enstitüleri/İstasyonlarından Katılımcılar: 

-Enstitü/İstasyon Müdürü, 

-Koordinatör araştırma enstitüsü müdürlüğünün yayım koordinatörü ile gündemdeki 

konularla ilgili personeli zorunlu katılımcılardır. 

-Gündemdeki konulara bağlı olarak bölge illeri veya diğer bölgelerde yer alan 

araştırma enstitülerinin/istasyonların yayım koordinatörü ve gündemde sunacağı çalışması yer 

alan araştırmacı personeli. 

18.BGT düzenlenmesinde esas; yeniliğin, yeniliği ortaya koyan araştırmacı tarafından 

paydaşlara tanıtılması/anlatılması/gösterilmesidir.  

19.Toplantı gündemi ve toplantı grup başlığı esas alınarak;   

a) BGT’larına koordinatör enstitü/istasyonların yayım koordinatörü tarafından 

çağrılacak kişi ve kuruluşlar; 

-Bölge illerinin İl Müdürlükleri, 

-İl veya bölge illeri içerisinde bulunan tarımla ilgili (Ziraat, veteriner, su ürünleri) 

fakültelerin öğretim üyeleri,  

-Genel Müdürlüklerden katılımcılar,  

-İldeki/bölgedeki ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri,   

-Bölge illeri içerisinde veya diğer bölgelerde yer alan araştırma 

enstitülerinin/istasyonlarının yayım koordinatörleri ve gündemde sunacağı çalışması bulunan 

personel. 

b) Toplantı gündemi ve toplantı grup başlığı esas alınarak; BGT’larına 

BGT’sının toplantının düzenleneceği ilin İl Müdürlüğü (Koordinasyon ve Tarımsal 

Veriler Şube Müdürlüğü) tarafından çağrılacak kişi ve kuruluşlar; 

-Bölge toplantısının yapıldığı ildeki tarımsal danışmanlık yetki belgesi almış olan kişi 

ve kuruluşlar, 

-Bölge toplantısının yapıldığı ildeki sadece tarımdan girdi (ürün) alan kişi ve 

kuruluşlar,  

-Bölge toplantısının yapıldığı ildeki ziraat odası ve gündemle ilgili diğer üretici 

örgütleri yönetici veya temsilcileri, 

-Gündemle ilgili Şube Müdürleri ve personeli, 

-Sadece toplantının yapıldığı ildeki Ziraat Mühendisleri Odası ve Veteriner Hekimler 

Odası il temsilcisi,  

-Sadece BGT yapıldığı ildeki TAR-GEL personeli.   

c)Toplantı gündemi ve toplantı grup başlığı esas alınarak; BGT’larına katılacak 

olan diğer illerin İl Müdürlüğü (Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü) 

tarafından katılımı sağlanacak personel;  

-İl Müdürü veya İl Müdür Yardımcısı, 

-KTV Şube Müdürlüğü personeli, 

-Gündemle ilgili Şube Müdürleri ve personeli.  

 

20.İlde üretici örgütleri ile ilgili iş ve işlemler Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube 

Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden, sistemin kurulmasında adı geçen Şube 

Müdürlüğünün İldeki üretici örgütlerinin Bölge ve İl Grup Toplantılarına katılımlarını temin 

etmede KTV Şube Müdürlüğüne destek olması gereklidir. 
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21.Bölgedeki diğer iller, kendi illerindeki Ziraat Odalarını haberdar ederek isteyenlerin 

katılmalarını sağlayabilirler. Ziraat Odalarından katılımcı olarak yöneticinin yanı sıra varsa 

toplantı grup başlığına uygun bölüm mezunu çalışanının/sözleşme imzaladığı kişinin katılımı 

yararlı olacaktır.  

22.Bölge grup toplantılarının açılışına yerel yöneticilerin (Vali, Vali yardımcısı, 

Kaymakam) ve medyanın davet edilmesi, toplantıların etkisinin artmasına ve yapılan 

çalışmalardan haberdar olunmasına yardımcı olacaktır. 

23.Bölge Grup Toplantılarının toplantı katılım formu (Ek.2) ve toplantı izleme 

formu (Ek.3) araştırma enstitüsü yayım koordinatörü tarafından (hazırlanan yeni 

formata uygun olarak) toplantı bitimini takip eden 10 gün içerisinde EYYD Başkanlığı, 

ÇEY Daire Başkanlığına ve TAGEM’e gönderilecektir.  

24.Toplantılara katılımda; toplantı gündemindeki konularla ilgili çalışan personelin 

katılımı önemli ve gereklidir. Toplantıya katılım ve devamın sağlanmasında ilgili Şube 

Müdürleri kendi personelinden sorumlu olup, bu konuda azami özeni göstereceklerdir. 

 

B. İL GRUP TOPLANTILARI 

 

  1.İl grup toplantıları (İGT), bölge grup toplantılarının devamı niteliğinde olduğundan; 

toplantılar KTV Şube Müdürlüğü tarafından gündemle ilgili şubelerin desteği ve işbirliği ile 

düzenlenecektir.  

2.Sorunların, ilçelerden şubelere ve oradan araştırma enstitülerine akışının sistemli ve 

kurumsal bir şekilde sürdürülebilmesi için her şube müdürlüğü bir (personel sayısı yeterli 

olanlar iki) personelini sorunların akışı ve çözümü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmekle 

görevlendirecek ve bu personelin adı-soyadı ve ihtiyaç duyulabilecek iletişim bilgilerini KTV 

Şube Müdürlüğüne bildireceklerdir. Bu personel kendi şube müdürlüğüne iletilen sorunların il 

içerisinde çözüme kavuşturulmasını takip edeceği gibi ilde çözülemeyen, araştırma 

enstitüsüne iletilen sorunların izlenmesi, sonuçlarının belirli aralıklarla KTV şube 

müdürlüğüne bildirilmesi, BGT öncesinde ve sonrasında düzenlenecek il grup toplantılarının 

koordinasyonu ve gerçekleşmesine şubeleri adına yardımcı olacaklardır. 

3.İl grup toplantılarının, gerçekleşecek bölge grup toplantısından önce ve bölge grup 

toplantısı gerçekleştikten sonra olmak üzere iki defa yapılması gerekmektedir.  

4.İl Müdürlüğü veya paydaşların ihtiyaç duyması/talebi halinde grup başlıklarından 

her hangi biri için daha fazla sayıda toplantı yapılabilir. Böylece il grup toplantılarının belirli 

aralıklarla (üç ayda bir gibi) tekrarlanması gibi bir durum ortadan kalkmaktadır. Ancak, 

burada dikkat edilmesi gereken bir husus;  bölge grup toplantılarının tarihinin mümkün 

olduğunca erken bir tarihte belirlenerek illere bildirilmesinin gerekli olduğudur. Bu da 

araştırma koordinatörlerinin ve il koordinatörlerinin sıkı ve düzenli bir işbirliğini 

gerektirmektedir. 
5.İl Grup Toplantılarının katılımcıları;  

-İl Müdürü veya İl Müdür Yardımcısı,  

-KTV Şube Müdürü ve personeli, 

-Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü ve personeli, 

-Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü ve personeli, 

-Tarımsal Alt yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü ve personeli, 

-Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü ve personeli,  

-Gıda ve Yem Şube Müdürü ve personeli,  

-Varsa geçmiş aylarda tarımsal sorunu ileten ilçe müdürü/ilçe müdürlüğünün konuyla 

ilgili görev yapan personeli, 

-Varsa yeni bir sorun iletecek ilçe müdürü/ilçe müdürlüğünün konuyla ilgili personeli, 

-Gündemde yer alan konu ile ilgili bölüm mezunu TAR-GEL personeli, 
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-Ziraat Odası ve gündemde yer alan konuyla ilgili diğer yerel üretici örgütleri 

temsilcileri, 

-Tarımsal danışmanlık yetki belgesi almış kişi ve kuruluş temsilcileri,  

-Tarımdan girdi satın alanlar, ihraç edenler, 

-Ziraat Mühendisleri Odası ve Veteriner Hekimler Odası il temsilcileridir. Ayrıca, İl 

Müdürlüklerinde görev yapan sosyologların il grup toplantılarında aktif bir şekilde yer 

almaları sağlanmalıdır. 

 

6.Bölge grup toplantısına gitmeden önce yapılacak olan il grup toplantısı;  

Bölge grup toplantısından önceki bir tarihte, İl Müdürü veya İl Müdür Yardımcısı 

başkanlığında, KTV Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda; ilde çözülemeyen ve araştırma 

enstitülerine iletilen tarımsal sorunlardan çözüm getirilememiş olanların durumu, bunlar için 

yapılması gerekenler, varsa yeni iletilmesi gereken tarımsal sorunların neler olduğuna dair bir 

gündemle, bitkisel üretim ile hayvancılık ve su ürünleri grup başlıklarında, ayrı ayrı olmak 

üzere iki grupta İGT düzenlenecektir. 

Ancak,  gündem ve personel sayısı yetersiz olan illerimizde, BGT’ye gitmeden önce 

düzenlenecek olan İGT’ler grup başlıkları birleştirilmek suretiyle düzenlenebilir. 

Toplantının bir bölümünde ilin yayım programında yer alan tarımsal sorunların neler 

olduğunun katılımcılarla paylaşılması, varsa katılımcıların yaşanan tarımsal sorunları dile 

getirmelerine ve gelecek yıllara ait yayım programlarına dahil edilmesine imkan 

sağlayacaktır. 

 

7.Bölge grup toplantısına katılıp döndükten sonra düzenlenecek olan il grup 

toplantıları, 

Esas olan; bölge grup toplantılarında iletilen araştırma sonuçlarının ve üniversitelerin 

çalışmalarının, varsa daha önce iletilmiş sorunların çözüm önerilerinin bölge toplantılarına 

katılanlar tarafından, ilde o konuyla ilgili çalışan personele aktarılacağı il grup toplantılarının 

bitkisel üretim ile hayvancılık ve su ürünleri olmak üzere her bir grup başlığı için ayrı ayrı 

tarihlerde düzenlenmesidir. Ancak, gerektiğinde konu başlıkları birleştirilmek suretiyle de 

toplantı düzenlenebilir. 

 Ayrıca bu toplantılarda varsa ilde uygulanan Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması 

(TYY) çalışmaları ile ilgili uygulamalardan, varsa ilde uygulanmak üzere yeni hazırlanacak 

projelerden katılımcıların haberdar edilmesi sağlanacaktır.  

 

8.Koordinasyon, İzleme ve Kayıt Altına Alma 

Araştırma-Yayım-Çiftçi bağının güçlendirilmesi kapsamındaki çalışmaların temeli 

olan, çiftçi sorunlarının araştırma enstitülerine/istasyonlarına iletilmesi ve çözümlerinin de 

çiftçiye ulaşmasındaki çift yönlü akışın devamlılığı, gerekli koordinasyon, izleme ve kayıt 

altına alma işlemi KTV Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Bitkisel Üretim ve Bitki 

Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri 

Ek-1 de yer alan sorunları ve çözümleri izleme formunu, doldurma talimatı dikkate alınarak 

tanzim ederek, altı aylık dönemler halinde, 5 Temmuz ve 5 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, 

KTV Şube Müdürlüğüne ulaştıracaklardır. KTV Şube Müdürlüğü bu formlara, kendi şubesine 

iletilmiş olanları ilave etmek suretiyle, 15 Temmuz ve 15 Ocak tarihlerinde Eğitim Yayım ve 

Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Çiftçi Eğitimi ve Yayım Daire Başkanlığında ve TAGEM’de 

bulunacak şekilde gönderecektir. 

9.Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, İl Grup Toplantıları personel, araç-

gereç, ödenek yetersizliği ve benzeri idari sorunların tartışıldığı toplantılar değildir.  

         10.İl grup toplantıları, tarımsal yeniliklerin, çiftçi sorunlarının ve çözüm önerilerinin 

tartışıldığı toplantılar şeklinde yürütülecektir. 
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          11.Bölge grup toplantısına gitmeden önce yapılacak olan İl grup toplantısına ait toplantı 

katılım formu (Ek.4) ve toplantı izleme formu (Ek.5), bölge grup toplantısına katılıp 

döndükten sonra düzenlenecek olan il grup toplantısına ait toplantı katılım formu (Ek.6) ve 

toplantı izleme formu (Ek.7), Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü tarafından 

toplantı bitimini takip eden 10 gün içerisinde EYYD Başkanlığı, ÇEY Daire Başkanlığına 

gönderilecektir. Eskiden kullanılmakta olan formlar artık kullanılmayacaktır. 

 

12.Yenilenen sistem; ilin araştırma-yayım il koordinatörü olan KTV Şube Müdürü 

tarafından yapılacak iki toplantı ile katılımcılara tanıtılacak, sorunların ilçeden İl’e akışı ve 

tarımsal yeniliklerden haberdar olmaları için katkı ve katılımlarının yararları, kendilerinden 

beklentiler gibi hususlar izah edilmeye çalışılacaktır.  

a.Birinci tanıtım toplantısı, İl Müdürü/İl Müdür Yardımcısı/İldeki Şube 

Müdürleri/İlçe Müdürleri/KTV Şubesindeki AYÇ ile ilgili iş ve işlemleri yürüten personel ve 

Şube Müdürlüklerinde yeni sistemle ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilecek olan 

personelin katılımları ile Ocak-Nisan ayları arasında düzenlenecektir. Düzenlenecek olan bu 

toplantıya ait katılım tutanağının aslı, toplantının düzenlenmesini takip eden hafta içerisinde 

KTV Şube müdürlüğü tarafından EYYD Başkanlığına yazı ekinde gönderilecektir.  

b.İkinci tanıtım toplantısı; İl Grup toplantılarının kamu dışındaki katılımcılarının 

(Ziraat Odası, ildeki üretici örgütleri, tarımsal danışmanlık yetki belgesi almış kişi ve 

kuruluşlar, varsa tarımdan girdi alanlar ve ildeki tarımsal ihracatçılar) yeni sistem hakkında 

bilgilendirilmeleri amacıyla birinci toplantıdan farklı bir tarihte düzenlenecektir. Düzenlenen 

bu toplantıya ait katılım tutanağının aslı, toplantının düzenlenmesini takip eden hafta 

içerisinde KTV Şube Müdürlüğü tarafından EYYD Başkanlığına yazı ekinde gönderilecektir. 

 

 

 

  


