
 
 

 BİRLİĞİMİZCE ÜRETİCİLERİMİZE SUNDUĞUMUZ TARIMSAL 
 YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

 
 

Tarımsal  Yayım  ve  Danışmanlık;  Üreticilere  (çiftçilere)  eğitim  yoluyla  tarımsal 
üretim  şekilleri  ve  tekniklerinin  geliştirilmesinde,  üretimde  etkinliğin  ve  tarımsal  gelirin 
arttırılmasında,  hayat  standartlarının  iyileştirilmesinde,  kırsal  hayatın  sosyal  ve  eğitimsel 
seviyesinin yükseltilmesinde yardımcı olan bir hizmet veya sistem olarak tanımlanmaktadır 
(Mounter).  Kısacası  Tarımsal  Yayım,  bazı  hizmetlerin  (öneri,  fikir,  teknoloji,  bilgi  v.b.) 
sağlanması veya transferi olarak da ifade edilebilir. 

Ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması için gereken nitelikli işgücünün 
yetişmesinde, kalkınma hedeflerine göre değişen talep yapısına uygun beceri ve bilgilerin 
aktarılmasında, kaynakların genel olarak daha rasyonel bir biçimde ve daha verimli olarak 
kullanılmasında,    sağlıklı  ve  nitelikli  istihdama  hazır  bir  nüfusun  oluşmasında  tarımsal 
eğitimin önemi çok büyüktür. 

Bu bağlamda üreticilerimizin ihtiyaç duydukları eğitim, uygulama ve 
demonstrasyon çalışmaları doğrultusunda, 2014 yılında  tarımsal danışman ile 
danışmanlık  hizmeti  vermeye  başladık.Danışmanımız 50 üreticiye danışmanlık hizmeti vermekte
olup diğer tüm üreticilerimize de aynı özveride eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
 

 

                         Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Genel Amaçlarımız; 

 Üreticilere mevcut ve gelecekteki durumlarını analiz etmekte yardımcı olmak, 
 Bu analiz sonucuna göre belirlenen problemler ve bunların birbirleriyle olan 
ilişkilerini görmeleri konusunda üreticiye yardımcı olmak, 

 Üreticinin  mevcut  bilgilerini  gerçekçi  bir  şekilde  düzenlemesine,  yapılandırmasına 
ve onun yeni bilgi ve yetenekler kazanmasına yardımcı olmak, 

 Doğru tercihler yapabilmeleri konusunda yardımcı olmak, üreticiyi ilgilendiren 
kanun yasa ve tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapmak. 

 Eğitimler ve paneller düzenleyerek üreticilerimizin her geçen gün gelişen ve değişen 
teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak. 

 Arı  bakımlarını  daha  iyi  koşullarda  yapma,  sağlıklı  arı  yetiştirme,  daha  verimli, 
kaliteli bal ve diğer arı ürünleri üretimi yapmalarını sağlamaktır. 

 
 

 
 



 Danışmanlarımız  problemlere,  sadece  kendi  penceresinden  değil  kendi  görüşünün 
yanında arıcının görüşünü de katarak ortak bir çözüm getirmektedirler. 
 
 

 
 
 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerindeki Faaliyetlerimiz; 
 

 Üreticilerimizin arılık işletmeleri ziyaret edilerek  yaşadıkları sorunları direkt arazi 
şartlarında ve inceleyerek çözümler üretilmektedir. 

 Belli periyotlar halinde köy toplantıları yapılarak bireysel ve bölgesel sorunlar tespit 
edilmekte olup iyileştirici faaliyetler hayata geçirilmektedir. 

 İlçeler bazında arıcılık faaliyetlerinin en az olduğu dönemlerde paneller 
düzenlenerek üreticilerimize eğitim çalışmaları düzenlenmektedir. 

 Eğitimde en etkili öğrenme metodunun  görsel eğitim fikrinden yola çıkarak 
arılıklarda uygulamalı eğitim (demonstrasyon) çalışmaları yapılmaktadır. 

 Üreticilerimize anketler düzenleyerek mevcut durumları, istek ve önerileri de 
alınarak değerlendirmeler yapılmaktadır. 

 Yapılan toplantılar, gözlemler ve anketler neticesinde üreticilerimizin ihtiyaç 
duydukları  konular  ve  ayrıca  yeni  çıkan  kanun,  yönetmelik  ve  tebliğler  hakkında 
yayım çalışmaları da yapılmaktadır. 

 Yayım çalışmaları çerçevesinde; 
El  broşürleri,  liftler  ve  afişler  de  hazırlanarak  üreticilere  ulaştırılmaktadır.  Ayrıca 
anlık bilgilendirme aracı olarak SMS hizmeti de sağlanmaktadır. 

 Sağlıklı  arı  yetiştiriciliği  amacı  ile  doğru  ilaç  tespiti  ve  toplu  ilaç  kullanımı  için 
organizasyonlar yapılarak, ucuz ve doğru ilacın üreticilerimizle buluşturulması 
sağlanmaktadır. 

 Üreticilerimize  özellikle  çalışma  sahalarında  iş-çevre  sağlığı,  güvenliği  ve  mevcut 
riskler konularında bilgilendirmeler yapılmaktadır.  

 Türk Gıda Kodeksi ve gıda güvenliğini ön planda tutarak tüketicilerimize doğru ve 
kaliteli balı tüketmeleri amacıyla üreticilerimize gerekli eğitim ve uygulamalı 
çalışmalar yapılmaktadır. 

 Üreticilerimizin ürettikleri balların analizlerinin yapılması ve verilerin 
değerlendirilmesi konularında hizmet verilmektedir. 

 Üreticilerimizin kullandıkları alet ve ekipmanlarının “Gıda ile Temas Eden Madde 
ve Malzeme Yönetmeliğine” uygun hale getirilmesi konusunda yardımcı 
olunmaktadır. Ayrıca talep eden üreticilerimize   makine 
ekipman dosyaları hazırlanmaktadır. 

 Bölgemizin ve Ülkemizin arıcılık sorunlarına çözümler getirecek projeler 
yürütülmektedir. 

 

Üreticinin 
Bakış Açısı 

Danışmanın 
Bakış Açısı 

Amaçlanan 
Bakış Açısı 



 Konusunda uzman danışmanlarımız, sektörün problemlerine çözüm üretilmesi 
amacıyla Bakanlık nezdinde düzenlenen çalıştaylara katılmaktadırlar. 

 Bölgemize  has  özellikle  çam  balımızın  tanınırlığını  arttırmak  amacıyla  fuar  ve 
kongre gibi organizasyonlara katılımlar sağlanmaktadır. 

 
Sonuç olarak; Temel ihtiyaçlarını kendi kendine tedarik edebilen ve bu konularda 

dışa  bağımlı  olmayan  devletler,  ekonomide  bazı  dalgalanmalar  yaşasalar  bile  bunların 
etkisini hafif dereceli hissetmektedirler. Dünyanın birçok yerinde tarım sektöründen, 
yaşanan değişimlere ayak uydurması talep edilmektedir. Yetersiz kaynaklar ve sınırlı tarım 
arazisi  ve  hayvan  varlığı  ile  tarımsal  üretimin  ve  kalitenin  artırılabilmesi  için  üreticilerin 
daha verimli ve uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir. Bundan dolayı, Tarımsal  yayım ve 
danışmanlığa olan ihtiyaç gelecekte daha da önem kazanacaktır.  
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