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2018 YILI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORLARININ DOLDURULMASI TALİMATI 
 

-Başkanlığımızın 22/03/2012 tarih ve B.12.0.EYY.0.012.01.00-390-750 sayılı yazısı ile 

tanzim ve muhafaza edilmesi yürürlüğe girmiş olan yayım faaliyetleri bilgi ve takip formlarına ait 

talimat ve formlar ekteki klasör içerisinde yer almaktadır. Söz konusu talimatta belirtildiği gibi her 

bir faaliyet için bilgi ve takip formu düzenlenecek ve muhafaza edilmesi sağlanacaktır. 

-Geçmiş yıllardaki talimatlarda belirtildiği gibi, program içerisinde olup olmadığı 

konusunda olabilecek tereddütü önlemek için, herhangi bir faaliyet planlanmayan formların ve 

faaliyet gerçekleştirilmeyen dönem gerçekleşme raporlarının; programın/gerçekleşme raporlarının 

Bakanlığa gönderildiği üst yazıda, -faaliyet planlanmadığından/faaliyet gerçekleştirilmediğinden 

..... nolu program/gerçekleşme formu/formları tanzim edilmemiş ve gönderilmemiştir- şeklinde 

ifade edilecek ve boş form gönderilmeyecektir.  

Üç aylık dönem gerçekleşme raporları da, aynen program hazırlamada izlenen yolu takip 

etmek suretiyle KTV Şube Müdürlüğü tarafından Bakanlığa ulaştırılacaktır. İlçe müdürlükleri 

ilçelerinde gerçekleştirilen tüm yayım faaliyetlerini, ilçe gerçekleşme formlarına işleyerek, ilde 

KTV Şube Müdürlüğüne göndereceklerdir. Şube müdürlükleri şube personelinin gerçekleştirdiği 

yayım faaliyetlerini şube gerçekleşme formlarına işleyerek hazırlayacağı üç aylık dönem 

gerçekleşme raporunu KTV Şube Müdürlüğüne göndereceklerdir.  

KTV şube müdürlüğü, ilçe ve şubelerden gelen üç aylık dönem gerçekleşme raporlarında 

yer alan yayım faaliyetlerine KTV şube personeli tarafından üç aylık dönemde gerçekleştirilen 

yayım faaliyetlerini eklemek suretiyle ilde o üç aylık dönemde yayım faaliyetlerine ait tüm 

gerçekleşmeleri Bakanlığa gönderilecek gerçekleşme raporlarına işleyerek, Başkanlığımıza 

gönderecektir. KTV Şube Müdürlüğü gerçekleşen yayım faaliyetlerini Bakanlığa bildirdiği üç aylık 

dönem gerçekleşme raporlarının birer suretini İMİ hariç diğer Şube Müdürlüklerine de 

gönderecektir.  

-Yayım programlarının içerisine dahil edilerek gönderilmiş olan ev ekonomisi ve kadın 

çiftçilere yönelik tarımsal yayım çalışmalarına ait gerçekleşmeler ayrı bir yazı ile gönderilmeyecek 

üç aylık dönem gerçekleşme raporları içerisine işlenecektir. 

-Ayrı bir yazışma ile takip edilen Kadın Çiftçilere yönelik Kooperatifçilik faaliyetlerine ait 

gerçekleşmeler gerçekleşme raporlarına dahil edilmeyecek, istendiği gibi ayrı bir yazı ekinde 

gönderilecektir. 

-Genel Kooperatifçilik, Kooperatif Yöneticileri ve kredilendirilen çiftçilerimize yönelik 

eğitimlere ait gerçekleşmeler ayrıca gönderilmeyecek, üç aylık dönem gerçekleşme içerisine 

işlenerek gönderilecektir.  

Dönem gerçekleşme raporlarının değerlendirilmesi sonucu oluşturulan istatistiksel veriler; 

karar verme aşamalarında, yazılı ve görsel sunularda kullanıldığı için büyük önem taşımakta olup, 

ayrıca eylem planları ve stratejik plan kapsamındaki performans göstergeleri üç aylık dönemden 

sonra gelen ayların ilk 10 gününde istendiğinden/raporlanması nedeniyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

sisteme girişin tamamlanması gerekmektedir.  

       Kapsadığı Aylar                   Bakanlıkta olacağı en son tarih   

 1.dönem gerçekleşme raporları    (Ocak-Şubat-Mart)  10 Nisan 

 2.dönem gerçekleşme raporları    (Nisan-Mayıs-Haziran) 10 Temmuz 

 3.dönem gerçekleşme raporları    (Temmuz-Ağustos-Eylül) 10 Ekim 

 4.dönem gerçekleşme raporları    (Ekim-Kasım-Aralık) 10 Ocak  

  

Ayrıca Sisteme girilen ve ilgili formlara işlenmiş olan veriler gerçekleşme formlarının altında 

yer alan Formu Tanzim Eden teknik personel, Kontrol Eden KTV Şube Müdürü ve Onaylayan İl 

Müdürünün Adı Soyadı, Ünvanı ve Tarih bölümleri doldurularak üst yazı ekinde edys üzerinden 

Başkanlığımıza gönderilecektir. 
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Dönem gerçekleşme raporlarının doldurulması sırasında (Kitle yayım vasıtaları üretimine ait 

gerçekleşme raporu hariç) düzenlenen herhangi bir faaliyete kadın ve erkek çiftçilerin aynı anda 

katılması durumunda ilgili rakamlar; Katılımcısı Erkek ve Kadınlardan oluşan faaliyet sütununa 

işlenecektir. Eğer sadece erkeklere yönelik bir faaliyet yapılmış ise formun Erkek 

Çiftçiler/Katılımcı Bölümüne, sadece kadın çiftçilere yönelik bir faaliyet yapılmış ise formun 

Kadın Çiftçiler/Katılımcı Bölümüne sayısal gerçekleşmeler işlenecektir.  
 

-DEMONSTRASYONLARA AİT DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORUNUN (FORM:1) 

DOLDURULMASI: 

 

1.Formun; ili, yılı, dönemi kısımları mutlaka doldurulacaktır. 

2.Kurulan Demonstrasyonun Konusu sütunu; kurulan demonstrasyonun konusu genel ifadeler 

içermeyecek, kısaltma veya özetleme yapılmayacak, açık ve ayrıntılı bir şekilde yazılacaktır.  

3.Formda Demonstrasyonun özelliği hangisi ise (sonuç/metod) sayısal planlama ilgili sütuna 

işlenmelidir.   

Sonuç Demonstrasyonu Bölümü: Sonuç demonstrasyonunun kurulduğu çiftçi erkek ise 

Erkek Katılımcı demonstrasyon sayısı bölümüne, Kadın ise Kadın Katılımcı demonstrasyon 

sayısı bölümüne sayısal rakamlar işlenmelidir. Sonuç demonstrasyonunda bir faaliyete katılan bir çiftçi 

olacağı için sadece demonstrasyon sayısının yazılması yeterli olacaktır. Aynı konuda hem erkek hem 

de kadınlara ayrı ayrı demonstrasyonlar kurulmuş ise; sonuç demonstrasyonu bölümünde her iki 

sütunda doldurulacaktır.  

 Metod Demonstrasyonu Bölümü: Metod Demonstrasyonu; sadece erkeklere yönelik bir 

demonstrasyon ise, Metod demonstrasyonu bölümünün Erkek sütununa, sadece kadınlara yönelik 

olarak gerçekleşen metod demonstrasyonu ise Kadın Sütununa, katılımcısı karma olan metod 

demonstrasyonlarında  ise Katılımcısı Erkek ve Kadınlardan Oluşan bölümüne sayısal gerçekleşme 

işlenmelidir.  

4.Demonstrasyonda Dağıtılan Basılı Yayın sütunu; demonstrasyonlarda dağıtılan basılı yayınlar 

formdaki ilgili sütunlarda, çeşidi ve sayısı belirtilerek yazılacaktır. Örneğin broşür, çiftçi mektubu 

vb. gibi 

5.Formda toplamı alınması istenen sütunların (sonuç veya metod demonstrasyonlarının sayısı ve 

bunlara ait katılımcı sayısı sütunları ile dağıtılan basılı yayın miktarları) il toplamları tam ve doğru 

olarak alınacaktır. 

6.Üçer aylık dönemler halinde tanzim edilecek bu formlarda demonstrasyon hangi dönemde 

kurulmuşsa sadece o döneme ait gerçekleşme raporlarına bir kez işlenerek gönderilecek, daha 

sonraki dönem raporlarında bu demonstrasyonlara tekrar yer verilmeyecektir.  

 

-TARLA GÜNLERİNE AİT DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORUNUN (FORM:2) 

DOLDURULMASI: 

1.Forma ait ili, yılı ve dönemi kısımları mutlaka doldurulacak. 

2.Düzenlenen Tarla Gününün Konusu sütunu; açık ve anlaşılır bir şekilde yazılacak, kısaltma veya 

özetleme yapılmayacak, genel ifadelerden kaçınılacaktır. 

3. Tarla Gününde Hedef Kitle sütunu üç bölüme ayrılmıştır:  

Erkek çiftçilere yönelik olarak düzenlenen tarla günlerinin sayıları ve katılımcı sayıları Erkek 

Katılımcı bölümünün ilgili sütunlarına, kadın çiftçilere yönelik olarak düzenlenen tarla günlerinin 

sayıları ve katılan çiftçi sayıları Kadın Katılımcı bölümünün ilgili sütunlarına, bir konudaki tarla 

gününe aynı anda hem kadın, hem erkek çiftçilerin katılması durumunda Katılımcısı Erkek ve 

Kadınlardan Oluşan bölümünün ilgili sütunlarına yazılacaktır.  

4.Tarla Gününde Dağıtılan Basılı Yayınlar sütunu; formdaki ilgili sütunlarda, dağıtılan basılı 

yayının çeşidi ve sayısı belirtilerek yazılacaktır. Örneğin gazete, dergi vb. gibi  
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5.Formda toplamı alınması istenen sütunların (düzenlenen tarla günü sayısı ile katılımcı sayılarına ait 

sütunlar ile tarla gününde dağıtılan basılı yayın miktarları)  il toplamları tam ve doğru olarak 

alınacaktır.  

6.Üçer aylık dönemler halinde tanzim edilecek bu formlarda tarla günü hangi dönemde 

düzenlenmişse yalnızca o döneme ait gerçekleşme raporlarına işlenecek, daha sonraki dönem 

raporlarında bu tarla günlerine tekrar yer verilmeyecektir. 

    

-ÇİFTÇİ TOPLANTILARINA AİT DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORUNUN (FORM:3) 

DOLDURULMASI: 

        

1.Forma ait ili yılı dönemi kısımları mutlaka doldurulacak. 

2.Düzenlenen Çiftçi Toplantısının Konusu sütunu; çok genel ifadeler içermeyecek, açık ve ayrıntılı 

bir şekilde yazılacaktır.   

3. Çiftçi Toplantısında Hedef Kitle Sütun Çiftçi Toplantısında Hedef Kitle adı altında üç bölüme 

ayrılmıştır:  

Merkez ve ilçeler dahil olmak üzere belirtilen konuda erkek çiftçilere yönelik olarak 

düzenlenen çiftçi toplantılarının ve katılan çiftçilerin sayıları Erkek Çiftçiler bölümünün ilgili 

sütunlarına, kadın çiftçilere yönelik olarak düzenlenen çiftçi toplantılarının sayıları ve katılan çiftçi 

sayıları Kadın Çiftçiler bölümünün ilgili sütunlarına, bir konudaki çiftçi toplantısına aynı anda hem 

kadın, hem erkek çiftçilerin katılması durumunda Katılımcısı Erkek ve Kadınlardan Oluşan 

bölümünün ilgili sütunlarına yazılacaktır.  

5.Toplantıda Dağıtılan Basılı Yayın Çeşidi sütunu; formdaki ilgili sütunlarda, dağıtılan basılı yayının 

çeşidi ve sayısı belirtilerek yazılacaktır. Örneğin gazete, dergi vb. gibi  

6.Toplantıda Kullanılan Yayım Araçları sütunu; çiftçi toplantılarında kullanılan yayım araçları      

(Projeksiyon, slayt vb.) ilgi sütunda sadece isim olarak belirtilecektir.  

8.Formda toplamı alınması istenen sütunların (düzenlenen toplantı sayısı, katılan çiftçi sayısı ile 

toplantıda dağıtılan basılı yayın miktarları)  il toplamları tam ve doğru olarak alınacaktır. 

9.Üçer aylık dönemler halinde tanzim edilecek bu formlarda çiftçi toplantısı hangi dönemde 

düzenlenmişse yalnızca o döneme ait gerçekleşme raporlarına işlenecek, daha sonraki dönem 

raporlarında bu çiftçi toplantılarına tekrar yer verilmeyecektir.    

 

-ÇİFTÇİ KURSLARINA AİT DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORUNUN (FORM:4) 

DOLDURULMASI: 

 

1.Forma ait ili, yılı, dönemi kısımları mutlaka doldurulacak. 

2. Kursun Özelliğine göre İŞKUR’la işbirliği yapılan projeli çiftçi kursları ait olduğu bölümde 

(Mekanizasyon ve Tarımsal Üretim Tekniklerine Ait Diğer Kurslar) yer alan İŞKUR’lu kısmına 

işbirliği olmaksızın sadece Halk Eğitim Merkezleri işbirliği ile açılan çiftçi kursları ise İŞKUR’suz 

kısmına yazılmalıdır.    

3.Konusu sütununa, açılan çiftçi kursunun konusunun ne olduğu açık ve anlaşılır bir şekilde 

yazılacak, genel ifadeler kullanılmayacak, kısaltma veya özetleme yapılmayacaktır. Bu amaçla 

Milli Eğitim Bakanlığının onaylı ve açılan kursta uygulanan modüler programın tam adı 

yazılacaktır. Formdan da anlaşıldığı gibi Traktör Bakım ve Kullanma ve F Sınıfı Sürücü Kursları, 

Biçerdöver Operatörleri Yetiştirme ve G Sınıfı Sürücü Kursları, Sulama Mekanizasyonu konusunda 

açılan tüm kurslar Mekanizasyon Kursları bölümüne, Arıcılık, Budama v.b gibi açılan diğer tüm çiftçi 

kursları Tarımsal Üretim Tekniklerine ait Diğer Kurslar Bölümüne yazılacaktır. 

4.Modüler Programın Süresi sütununa açılan kursta uygulanmış olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

programının süresi saat olarak yazılacaktır. 

5.Çiftçi Kursunda Hedef Kitle: Sütun, Çiftçi Kursunda Hedef Kitle adı altında üç bölüme 

ayrılmıştır:  
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Merkez ve ilçeler dahil olmak üzere konusu sütununda belirtilen konuda erkek çiftçilere 

yönelik olarak düzenlenen çiftçi kursları sayıları ve katılan çiftçi sayıları Erkek Katılımcı bölümünün 

ilgili sütunlarına, kadın çiftçilere yönelik olarak düzenlenen çiftçi kursları sayıları ve katılan çiftçi 

sayıları Kadın Katılımcı bölümünün ilgili sütunlarına, bir konudaki çiftçi kursuna hem kadın, hem 

erkek çiftçilerin katılması durumunda Katılımcısı Erkek ve Kadınlardan Oluşan bölümünün ilgili 

sütununa yazılacaktır.  

6.Çiftçi Kursunda Dağıtılan Basılı Yayınlar bölümü, formdaki ilgili sütunlarda, dağıtılan basılı 

yayınların çeşidi ve sayısı belirtilerek yazılacaktır. Örneğin gazete, dergi vb. gibi  

7.Çiftçi Kursunda Kullanılan Yayım Araçları ( projeksiyon, slayt vb. ) ilgi sütununda sadece isim 

olarak belirtilecektir.  

8.Formda toplamı alınması istenen sütunların (düzenlenen kurs sayısı ve katılan çiftçi sayısı ile 

toplantıda dağıtılan basılı yayın miktarları)  il toplamları tam ve doğru olarak alınacaktır.  

9.Üçer aylık dönemler halinde tanzim edilecek bu formlarda çiftçi kursu hangi dönemde açılmışsa 

yalnızca o döneme ait gerçekleşme raporlarına işlenecek, daha sonraki dönem raporlarında bu çiftçi 

kurslarına tekrar yer verilmeyecektir. 

  
-ÇİFTÇİ İNCELEME GEZİLERİ, TEŞVİK MÜSABAKALARI, SERGİLER, KONFERANSLAR, 

PANELLER VE DİĞER BENZERİ FAALİYETLERE AİT DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORUNUN 

(FORM:5) DOLDURULMASI: 

 

1.Forma ait ili, yılı ve dönemi kısımları mutlaka doldurulacak. 

2.Konusu sütunu; dönem içerisinde gerçekleştirilen her faaliyetin konusu ait olduğu bölüme açık 

olarak yazılacak, gerektiğinde ikinci sayfa kullanılacaktır. 

3.Hedef Kitle: Sütun, Hedef Kitle adı altında üç bölüme ayrılmıştır:  

Merkez ve ilçeler dahil olmak üzere konusu sütunda belirtilen konuda erkek katılımcılara 

yönelik olarak düzenlenecek faaliyet sayıları ve katılması planlanan katılımcı sayıları Erkek 

bölümünün ilgili sütunlarına, kadın çiftçilere yönelik olarak düzenlenecek faaliyet sayıları ve katılması 

planlanan katılımcı sayıları Kadın bölümünün ilgili sütunlarına, ortak katılımlı faaliyetlerde ise 

Katılımcısı Erkek ve Kadınlardan Oluşan bölümünün ilgili sütunlarına yazılacaktır.  

a-Çiftçi İnceleme Gezisi ile ilgili faaliyette, geziye katılan çiftçilerin sayısı Yarışmacı/Katılımcı 

sütununa yazılacaktır.  

b-Teşvik Müsabakası, Sergiler ve Panellere ait gerçekleşmelerde müsabakaya katılan yarışmacı sayısı, 

düzenlenecek sergide ürünlerini sergileyen kişi sayısı ve panele panelist olarak katılan kişilerin sayısı 

formun yarışmacı/katılımcı sütununa, gerçekleşen bu faaliyetlere izleyici olarak katılan kişilerin sayısı 

izleyici sütununa yazılacaktır.  

c-Konferanslar ile ilgili gerçekleşme raporunda ise sadece izleyici sütunu doldurulacaktır. 

d-Diğer Benzeri Faaliyetler ile ilgili çiftçi sayısı yazılırken, gerçekleşen faaliyetin konusuna/özelliğine 

göre, katılımcı sayısı sütunu doldurulacaktır.  

Formda koyu renkli olan bölümlere sayısal planlama yazılmayacaktır.  

4. Faaliyetin Düzenlenmesinde İşbirliği Yapılan Kurum-Kuruluşlar ve Faaliyetin Düzenlendiği Yer 

sütunu;  faaliyetin düzenlenmesi sırasında işbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar var ise bu durum 

ve faaliyetin düzenlendiği yer açık olarak bu sütunda belirtilecektir. Bu forma sadece İl 

Müdürlüğünün kendisinin veya işbirliği sonucu yapılan faaliyetler yazılacaktır. Örneğin ilde bir 

tarım ve hayvancılık fuarı düzenleniyor ve bu il müdürlüğünün dışında bir organizasyon firması 

gerçekleştiriliyor ise bu durumda formda bu fuarı yazıp, fuara toplam ziyaretçi/katılımcı sayısını 

yazmak yanlıştır. Fuara il veya ilçe müdürlüğü tarafından gezi ve inceleme amacıyla götürülen 

çiftçi sayısı yazılmalıdır. 

5.Formda toplamı alınması istenen sütunların (düzenlenen faaliyet ve katılan çiftçi sayısı) il toplamları 

tam ve doğru olarak alınacaktır.  
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6.Üçer aylık dönemler halinde tanzim edilecek bu formlarda faaliyet hangi dönemde düzenlenmişse 

yalnızca o döneme ait gerçekleşme raporlarına işlenecek, daha sonraki dönem raporlarında bu 

faaliyetlere tekrar yer verilmeyecektir. 

 
-KİTLE YAYIM VASITALARI ÜRETİMİNE AİT DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORUNUN 

(FORM:6) DOLDURULMASI: 

 

1.Forma ait ili, yılı ve dönemi kısımları mutlaka doldurulacak. 

2.Üretilen Kitle Yayım Vasıtalarının konusu sütunu;  açık ve anlaşılır bir şekilde yazılacaktır. 

3.İlde Üretilen Basılı Yayınlar sütunu; İlde üretilen basılı yayınlar adet olarak ait olduğu bölümlere 

yazılacaktır. Üretilen basılı yayınlar üretildikleri döneme ait gerçekleşme formuna işlenecek, daha 

sonraki dönemlerde tekrar yazılmayacaktır. Bakanlık tarafından hazırlanarak gönderilen basılı 

yayınlar bu formda yer almayacaktır. 

4.Gönderilen SMS Sayısı; il müdürlüğü tarafından çiftçilere ait cep telefonlarına bilgilendirme, 

bilinçlendirme amacıyla atılan SMS sayıları ilgili sütuna adet olarak yazılacaktır. 

5.İlde Hazırlanan veya Hazırlatılan CD sütununa; sadece İlin kendi imkanları ile üretilen veya 

ürettirilen görüntülü yayınların çoğaltma sayısı adet olarak yazılacaktır. 

5.Yerel veya Bölgesel Olarak Yayınlanan Radyo ve TV programları ilgili sütunlara adet olarak 

işlenecektir.  

6.Formda toplamı alınması istenen ilde üretilen kitle yayım vasıtalarının il toplamları tam ve doğru 

olarak alınacaktır.  

7.Üçer aylık dönemler halinde tanzim edilecek bu formlarda kitle yayım vasıtası hangi dönemde 

üretilmişse yalnızca o döneme ait gerçekleşme raporlarına işlenecek, daha sonraki dönem 

raporlarında bu kitle yayım vasıtalarının üretimine tekrar yer verilmeyecektir.    


