
Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen Tahmin ve Erken Uyarı Projesinin 

Özeti; 

Projenin Adı: Günde Bir Elma, Aslını Bilmediğini Alma! 

Proje Hazırlayıcısı ve Uygulayısı: Afyonkarahisar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü 

İştirakçiler: Çay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 

Proje Süresi: 9 ay 

Proje Bütçesi:  Ajans Katkısı : 111.879,60 

                           Kurum Katkısı: 19.351,63 

                           Proje Bütçesi: 131.231,23 

Destekleyen Kurum: Zafer Kalkınma Ajansı 

Proje Uygulama Alanı: Afyonkarahisar İli Çay İlçesinde bulunan 11 köyde (Çay Merkez, 

Kadıköy, Maltepe, Cumhuriyet, Pazarağaç, Karamıkkaracaören, Eber, Pınarkaya, Yeşilyurt, 

Çayırpınar, Deresinek) yaşayan 815 elma üreticisi çiftçide uygulanmaktadır. 

İlimizdeki Toplam Elma Alanı: 29.241 dekar 

İlimizdeki Toplam Elma Üretimi: 45.458 ton 

Projenin Uygulandığı Elma Alanı: 7.267 dekar 

 

 Proje kapsamında Çay ilçemize 3 adet Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu 

kurulmuştur. 

Tarımsal savaşın en önemli unsurlarından biri hastalık ve zararlı çıkışını önceden 

tahmin ederek mücadele etmektir. Bitkileri hastalık ve zararlılardan korumak, tedavi 

etmekten hem daha kolay, hem daha ucuzdur. Bundan dolayı tahmin ve erken uyarı 

sisteminin önemi büyüktür. 

 

PROJENİN AMAÇLARI:   

Çalışmanın Genel Amacı: Nitelikli işgücü yetiştirilmesi önceliğiyle, Afyonkarahisar 

İlinin ve Çay İlçesinin elmacılık bölgesinde güvenilir, izlenebilir ve sürdürülebilir bir elma 

üretimi için çiftçilerin bilinçlendirilmesi ile kaliteli ve kalıntısız elma üretiminin sağlanması 

ve böylece Afyonkarahisar İlinin ve özellikle Çay İlçesinin elmacılık bölgesinin 

sürdürülebilir ve dengeli kalkınması ile toplumsal gelişimine katkı sağlanması.  

Özel Amaçları:  
1-Çiftçilerin aşırı ilaçlama yapmalarını önleyerek bölgedeki elma üretiminin kalıntı riski, 

pazarlama, çevre ve doğal kaynakların korunması konularındaki sorunlarını gidermek,  

2-Çiftçilerin uyguladıkları zirai ilaçların kullanım sayısını azaltarak üretim girdi 

maliyetlerini düşürmek. Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ile elma karaleke hastalığı 

etmenine ve elma iç kurdu zararlısına yapılan ortalama 18 adet zirai ilaç sayısı 11'e 

düşürülmektedir. Böylece ilaç sayısı %39 oranında azaltılmış olmaktadır. Çiftçilerin 

giderlerindeki azalış ve girdilerindeki artış ile gelirlerinde ortalama %25 ‘lik bir artış 

olacaktır.  

 



HEDEF GRUPLAR: 

Afyonkarahisar ili Çay İlçesinde bulunan 11 köyde (Çay Merkez, Kadıköy, Maltepe, 

Cumhuriyet, Pazarağaç, Karamıkkaracaören, Eber, Pınarkaya, Yeşilyurt, Çayırpınar, 

Deresinek) ’de yaşayan çiftçilerdir. Proje kapsamındaki köylerde yaşayan elma üreticisi 

olan çiftçilerin sayısı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Afyonkarhisar İl Müdürlüğü 

verilerine göre 2.471 kişidir ve 7.267 dekar elma alanını işlemektedirler. 

BEKLENEN SONUÇLAR: 

1-Proje bölgesindeki 11 yerleşim yerinde 815 çiftçi tahmin ve erken uyarı sistemi 

konusunda eğitilmiştir. Eğitilen bu 815 çiftçinin %75’ininde  tahmin ve erken uyarı 

sistemine uygun olarak zirai mücadele yapması gerçekleştirilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak 

çiftçiler panel, çiftçi toplantıları, broşür ve liftletler ile bire bir eğitime tabii tutulmuştur. 

Eğitilen bu çiftçilerin %75’inin de duyuru, ilan ve diğer iletişim araçları ile tahmin ve erken 

uyarı sistemine uygun olarak zirai mücadele yapması sağlanmıştır.  

2-Erken uyarı sistemi kurularak çiftçilerin zirai ilaçlamaları kontrol altına alınmıştır. 

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ile hastalık ve zararlının en etkili ve mücadele için en uygun 

olduğu zaman tahmin edildiğinden dolayı, gerekli olduğu zamanlarda ilaçlama yapılmıştır. 

Böylece gereksiz olarak yapılacak ilaçlamaların önüne geçilmiştir. 

3-Kontrollü zirai ilaçlama ile daha az girdi maliyeti ve daha kaliteli bir üretim 

gerçekleşmiştir. Minimum zirai ilaç kullanımıyla kalıntı riski içermeden üretilen elmaların 

pazarlanması kolaylaşacak. Zirai ilaç satın alımlarında reçete sisteminin işlevi artırılmıştır.  

4-Minimum zirai ilaç kullanımı ile doğal kaynakların ve çevrenin kirlenmesi 

azalmıştır. Böylece insan sağlığı, çevre ve doğal kaynakların korunması konularında 

iyileşmeler sağlanmıştır. 

 

TEMEL FAALİYETLERİ: 

1-Proje ekiblerinin kurulması.  

2-Eğitim ve ekipman malzemelerinin temini.  

3-Tahmin ve Erken Uyarı Sisteminin kurulması.  

4-Çiftçilere ve zirai ilaç bayilerine yönelik bir adet panel düzenlenmesi. 

5-Proje bölgesini oluşturan 11 köyden 815 elma üreticisinin eğitilmesi. Eğitilen 815 elma 

üreticisinden 618’sinin Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi doğrultusunda zirai mücadele 

yapmaları konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması.  

6-Projenin görünürlük faaliyetleri ve medya kanalıyla Çay İlçesi ve Afyonkarahisar il 

genelinde tanıtılması. 
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