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   ÖNSÖZ
Ülkemiz 2016 yılında, darbe girişimi başta olmak 
üzere, birliğimize ve demokrasimize zarar vermeye 
yönelik birçok olumsuz gelişme yaşamıştır. Bu 
süreçte; Ülkemizi, bayrağımızı, demokrasimizi 
ve beraberliğimizi koruyan vatandaşlarımıza 
teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi 
rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.  

İnsanoğlu dün olduğu gibi bugün ve yarın da gıda 
ihtiyacını gidermek zorundadır. Onun için bütün 
dünyada olduğu gibi bizde tarımı stratejik bir sektör 
olarak ele alıyor, gelecek kuşaklara güvenli ve 
güçlü bir tarım sektörü bırakmak için çalışıyoruz. 

Tarım sektörü 2015 yılında %7,0 büyüme 
göstererek hasılasını 147 Milyar TL’ye çıkarmıştır. 

Bu gelişme süreci gelecek dönemde aratarak devam edecektir. 

Bakanlık olarak tarım sektörünün tüm paydaşlarını, 7 bölgede yaptığımız ortak akıl 
toplantılarında buluşturduk. Bu toplantılarda başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm 
paydaşların görüşlerini tek tek aldık, çözümleri beraber üretmeye çalıştık.

Sektörel Ortak Akıl Toplantıları ve Hükümetimiz Programı kapsamında tarım 
sektörümüzü geliştirmek için 2016 yılında önemli projeler başlattık. Bu projelerden 
bazıları şunlardır;

• Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık. 
• Genç çiftçilere 30 Bin TL hibe projesi başlattık.
• 184 büyük ovanın sınırlarının belirlenmesi ve sit alanı olarak ilan edilerek 

koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. 
• Arazi toplulaştırma ve sulama çalışmalarının tek elden yürütülmesi içi önemli 

adımlar attık.
• Hayvancılıkta yeni desteklemeleri üreticilerimize sunduk. 4 ay ve üzeri 

buzağı/malağı ilk kez destek kapsamına aldık, hayvancılık desteklerinin 
doğrudan üreticilere ödenmesini sağladık.

• ESK ilk defa süt alımı yapmaya başlayarak, hem et hem de süt konusunda 
piyasayı regüle edecek bir konuma ulaştı.

• Lisanlı depoculuğun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüttük.  
• Her tarımsal işletmeye bir ziraat mühendisi veya veteriner hekim 

görevlendirerek İşletme Bazı Danışmanlık Sistemini başlattık.
• Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gıda işletmelerine verilen cezaların 

etkinliği artıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. 
• Tarımsal kooperatif borçlarını yapılandırdık.
• EXPO 2016 Antalya Botanik Sergisi gibi Dünya çapında bir organizasyonu 

gerçekleştirdik. 

Özetlemeye çalıştığım bu yeni çalışmalar, gelecek dönemde artarak devam edecektir. 
Çiftçilerimizin daha çok kazanması, ülkemizin tarımda ihtiyacını yerli üretimle 
karşılaması amacıyla “Milli Tarım Projesi”ni başlatıyoruz. 

Milli Tarım Projesi içinde yer alan “Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme 
Modeli”nde, 941 havzada 19 ürün, üretim alanına göre desteklenecektir. Su kısıtı 
ve ekim nöbetinin dikkate alındığı bu sistemde planlı üretime geçiş sağlanacaktır. 
Desteklenecek ürünler 3 yıllık dönem için açıklanacak, yılda tek başvuru ve iki ödeme 
ile üreticinin bürokrasi yükü azaltılacaktır. Ayrıca, önemli üretim girdisi olan mazotta 
maliyetin %50’si desteklenecektir.

“Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli”nde ise, özellikle mera, hayvan 
varlığı ile iklim şartları uygun illerimizi yetiştirici bölgesi olarak belirledik. Bu illerde 
meralar hayvancılık ve ıslah yapmak şartıyla kiralanacak, etçi ırk düve alımına ve 
buzağıya destek verilecektir. Ayrıca, düve, manda ve küçükbaşta damızlık üretim 
merkezleri kurulacak, hayvan hastalıklarından ari bölgelerin genişletilmesi çalışmaları 
yürütülecektir.  

Tarım sektörünü geliştirmeye yönelik çalışmalarımız gelecek dönemde de artarak 
devam edecektir. Bu çerçevede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 2017 yılı 
bütçesinin, ülkemize, tarım sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.  

Faruk ÇELİK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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1.1. Tarımsal Büyüme ve Tarımın Milli Gelire Katkısı

Tarım sektörü 2015 yılında önemli bir gelişme göstermiş olup, bu gelişme 
Türkiye’nin toplam büyümesi ve GSYH’sına önemli katkı sağlamıştır. 

Tarım sektöründe 2015 yılında büyüme %7,0 olarak gerçekleşmiştir. 
Tarımın alt sektörlerinde 2015 yılı büyüme oranları aşağıdaki tabloda 
görülmektedir. 2016 yılında ise açıklanan ilk 6 aylık rakamlara göre Tarım 
sektörü %0,3 büyüme göstermiştir.  

Kaynak: TÜİK 

Alt Sektör İsmi 2015 Yılı 
Büyüme (%)

Bitkisel Üretim 9,0
Hayvancılık 2,1
Balıkçılık 3,3
TARIM SEKTÖRÜ 7,0

Tarımsal GSYH 
(Milyar TL)
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Kaynak: TÜİK 

1.2. Tarımsal Dış Ticaret 

Tarım ve gıda ürünleri dış ticareti, son bir yıl içinde yaşanan önemli so-
runlara rağmen; yeni pazarlara açılma, potansiyelini değerlendirme ve 
geliştirme sürecine devam etmektedir. 

Tarımsal dış pazar olanaklarının geliştirilmesi, tarımsal ihracatımızın artırıl-
ması ve sürdürülebilir tarımsal ihracat modelinin oluşturulması amacıy-
la Bakanlığımızda oluşturulan “Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubu” 
çalışmalarını yürütmektedir. 

Ayrıca, dünya pazarlarında ülkemizin mevcut konumunu korumak ve 
pazar payını arttırmak için potansiyel hedef pazarlara yönelik tarımsal ti-
caret heyeti ziyaretleri ve tarımsal iş forumları gerçekleştirilmektedir.  

 
Tarım sektörü Ülkemizin milli gelirine önemli katkı sağlamaktadır. Tarımsal 
GSYH 2015 yılında 147,2 Milyar TL olarak gerçekleşmiş ve toplam 
GSYH’dan %7,5 pay almıştır. 

2016 yılı ilk 6 aylık GSYH değerlerine göre tarım sektörü bir önceki yıla 
göre artış göstermiştir. 2016 yılının ilk 6 ayında tarımsal GSYH bir önceki 
yılın aynı döneminde göre %4 artarak 49,7 Milyar TL’ye çıkmıştır. 

Tarımda Alt sektörler Bazında Büyüme   
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2016 yılı ilk 9 aylık verilere göre tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 11,3 
Milyar dolar, İthalatımız 8,1 Milyar dolar, dış ticaret dengesi ise 3,2 Milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir.

Tarımsal Dış Ticaret Tablosu 

Kaynak: TÜİK verilerinden Harmonize Sisteme göre (HS, 2’li GTİP) derlenmiştir.  
(Harmonize sistem 99 dış ticaret faslından tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili ilk 24 faslın toplamıdır.) 

Harmonize Sistem sınıflandırmasına göre (Dış ticaretle ilgili 99 fasıldan, 
tarım ve gıda ürünleri ile ilgili olan ilk 24 faslın toplamı) 2015 yılında tarım 
ve gıda ürünleri ihracatı 16,8 Milyar Dolar, ithalatı 11,2 Milyar Dolar olar-
ak gerçekleşmiş olup, dış ticaret dengesi 5,6 Milyar Dolar olmuştur. 

2016 yılında özellikle Rusya konusunda yaşanan bazı sorunların giderilm-
esi ile tarım ve gıda ihracatında son yıllarda yaşanan artışın önümüzdeki 
dönemde devam etmesi beklenmektedir. 

Yıllar İhracat 
(Milyon $)

İthalat
 (Milyon $)

Denge  
(Milyon $)

2002 3.752 2.006 1.746
2011 14.427 10.961 3.466
2012 15.251 10.734 4.517
2013 16.977 11.200 5.777
2014 17.995 12.418 5.577
2015 16.789 11.243 5.546

2016 (9 Aylık) 11.314 8.114 3.200

Türkiye 2015 yılında birçok ürünün ihracatında Dünya ilk sırada yer alan 
konumunu sürdürmüştür. Bu ürünlerden bazıları için veriler şu şekildedir;

• Ülkemiz buğday unu ihracatında 2005 yılından bugüne devam 
eden Dünya birinciliğini 2015 yılında da sürdürmüştür. Türkiye 
2015 yılında 979 Milyon dolar değerinde 2,8 Milyon ton buğday unu 
ihracatı yapmıştır. 

• Türkiye makarna ihracatında son 11 yılda Dünyada 7. sıradan 
2. sıraya yükselmiştir. Türkiye 2015 yılında 418 Milyon dolar 
değerinde 672 Bin ton makarna ihracatı yapmıştır. 

• Hayvansal ürün, canlı hayvan ve su ürünlerinden oluşan toplam 
hayvansal ürün ihracatımız 2015 yılında 1 Milyar 715 Milyon dolar 
olarak gerçekleşmiş olup, bu alanda 842 Milyon dolar dış ticaret 
fazlası verilmiştir. 

1.3. Tarımsal Kredi Kullanımı ve Yeni Düzenlemeler 

Tarımsal kredi kullanımında üreticilere yönelik önemli düzenlemeler 
yapılmıştır. Kredi kullanımının kolaylaştırılması, yeni tarımsal alanların 
kredi kapsamına dâhil edilmesi gibi birçok yeni düzenlemeyi içeren ve 
2016 yılında uygulamaya geçen düzenlemeler şu şekildedir;

• Seraların modernizasyonu sübvansiyonlu kredi kapsamına 
alınmıştır. 

• Damızlık süt, etçi ve kombine sığırı yetiştiriciliğinde küçük aile 
işletmelerinin desteklenmesi amacıyla en az 10 baş hayvan şartı 
en az 5 baş hayvan şartına indirilmiştir. 

• Ziraat Bankası tarafından kredi verme süreci, 2016 yılında 
hızlandırılmıştır.

• Ziraat Bankası tarafından kredi teminat yapısında düzenlemeler 
yapılmıştır. Kredi notu iyi olan üreticilere kefalet karşılığı kredi 
kullandırma imkânı sunulmaya başlanmıştır. Ayrıca, küçük aile 
işletmelerinin makine ekipmana erişimini artırmak amacıyla kredi 
notu uygun olan üreticilere teminatsız kredi imkânı sağlanmıştır. 
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Tarımsal Kredi Kullanımı 
Tarımsal kredilerde 2016 yılında faaliyete göre değişmekle birlikte %25-
100 arasında faiz indirimi uygulanmıştır. Çiftçilerimiz sübvansiyonlu 
tarımsal kredileri %0-%8,25 cari faiz oranı ile kullanmaktadırlar.  
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2015 yılında 
toplam 28,5 Milyar TL tarımsal kredi kullandırılmıştır. 2016 yılında ise 
ilk 10 aylık dönemde 26,1 Milyar TL kredi kullandırılmıştır. 

Tarımsal Kredi Kullanımı           
(Ziraat Bankası + Tarım Kredi Kooperatifleri) 

(Milyar TL)
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Kaynak: Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri
*10 Aylık değeridir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Yapılan Yeni Düzenlemeler
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilerimizin kredi ve tarımsal girdi 
ihtiyaçlarının hızlı ve uygun şekilde karşılanması için önemli düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu kapsamda uygulamaya konulan düzenlemeler şu şekildedir;
 

• Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde bulunan 17 şirket 10 şirket 
çatısı altında birleştirilerek tasarruf sağlanması yoluna gidilmiştir. 

• Tarım Kredi Kooperatiflerinin faaliyetlerinde karlılık değil üretici 
memnuniyeti ön plana çıkarılmış, maliyetleri düşürecek tedbirler 
alınmıştır.  Bu kapsamda, giderler de dahil olmak üzere komisyon 
oranı en fazla %8 olarak belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.

• Tarım Kredi Kooperatiflerinin gübre satış politikaları değiştirilmiş ve 
2016 yılında gübre fiyatlarında önemli oranda indirimler yapılmıştır. 
Gübre fiyatlarında, KDV’nin kaldırılmasına ek olarak yapılan diğer 
indirimle toplamda %35 oranında bir düşüş sağlanmıştır. Döviz 
kurlarındaki ve yurt dışı hammadde fiyatlarındaki artışlar da dikkate 
alındığında söz konusu fiyat indirimleri %45’lere ulaşmıştır.  

 
• Tarım Kredi Kooperatiflerince yapılan çalışmalar neticesinde yemde 

KDV indirimiyle birlikte %20’ye varan düşüş sağlanmıştır. 

• Tarım Kredi Kooperatifleri 2016 yılında ilk kez kuru üzüm almaya 
başlamıştır. Böylece kuru üzüm fiyatlarında üretici lehine gelişme 
sağlanmıştır. 

Hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulamasının başladığı 2010 
Ağustos ayından 2016 Ekim ayına kadar 408 Bin üreticiye toplam 9,9 
Milyar TL faizsiz kredi kullandırılmıştır. 

Tarımsal kredilerin geri dönüş oranları 2015 yılında; 
• Ziraat Bankası’nda %99,1’e, 
• Tarım Kredi Kooperatiflerinde %96,6 olarak gerçekleşmiştir. 
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TARIM SEKTÖRÜ
BÖLGESEL
ORTAK AKIL
TOPLANTILARI 2
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2.1. Ortak Akıl Toplantıları Programı  
Tarım  sektöründe katılımcı bir yaklaşımla sorunların belirlenmesi ve 
çözüm yollarının ortaya konulması amacıyla 2016 yılında Türkiye’nin 7 
bölgesinde “Sektörel Ortak Akıl Toplantıları” düzenlenmiştir.
Bu toplantılara bölgedeki tüm illerimizden; çiftçiler, STK’lar, üniversiteler, 
özel sektör ve kamu kurumlarından temsilciler katılmıştır. Tüm katılımcıların 
görüşlerini paylaşabildiği bu toplantılarda; sorunlar, çözüm önerileri, yeni 
fikirler ve fırsatlar ortak akıl ile ortaya konulmuştur. 

Bölgesel Ortak Akıl Toplantıları 

Toplantı Adı Yapıldığı 
il Tarihi Katılan İller

Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi

Şanlıurfa 15-16 Ocak 
2016

Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, 
Siirt, Şırnak

Marmara 
Bölgesi Bursa 29-30 Ocak 

2016

Bursa, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanak-
kale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, 
Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova

Akdeniz 
Bölgesi Adana 12-13 

Şubat 2016
Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, 
Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye

Karadeniz 
Bölgesi Trabzon 26-27 

Şubat 2016

Trabzon, Amasya, Artvin, Bartın, 
Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, 
Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, 
Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak

İç Anadolu
Bölgesi Konya 11-12 Mart 

2016

Konya, Aksaray, Ankara, Çankırı, 
Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, 
Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat

Ege Bölgesi İzmir 01-02 
Nisan 2016

İzmir, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, 
Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

Doğu Anadolu 
Bölgesi Erzurum 15-16 

Nisan 2016

Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ,
Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır,
Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van

2.2. Bölgesel Ortak Akıl Toplantı Sonuçlarını Değerlendirme 
Çalışmaları   

Bölgesel Ortak Akıl Toplantılarında Bakanlığın tüm üst düzey bürokratları 
hazır bulunmuş ve çiftçiler ve katılımcılardan gelen soru ve görüşler 
değerlendirilmiştir. 

Toplantılarda gündeme gelen konular kayıt altına alınmış, eylem planları 
oluşturulmuş ve yol haritaları belirlenmiştir. Bu kapsamda oluşturulan 
eylem planları içinde 80 tedbir belirlenmiştir. Bu tedbirlerden 28 adedi kısa 
sürede çözüme kavuşturulmuştur. Diğer tedbirlerle ilgili çalışmalar devam 
etmekte ve gerçekleşmeler 3’er aylık dönemler itibariyle takip edilmektedir.

Bölgesel Ortak Akıl Toplantıları sonucunda; üreticilere yönelik oluşturulacak 
yeni projeler, mevcutlarda yapılacak düzenlemeler, kamu sektöründe 
istenilen talepler net olarak ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar 
ve değerlendirmeler tarımsal politikaların şekillenmesine ve sorunların 
çözümüne önemli katkı sağlayacaktır.  
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MİLLİ
TARIM
PROJESİ3
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3.1. Milli Tarım Projesinin Amacı

Milli Tarım Projesi, altyapısı detaylı çalışmalarla hazırlanarak, başta 
Bölgesel Ortak Akıl Toplantıları olmak üzere sektöre yönelik diğer toplantı 
ve değerlendirmeler neticesinde şekillenmiştir. Bu kapsamda; bitkisel ve 
hayvansal potansiyelimiz, mevcut üretim durumu ve dış ticaret boyutu 
öncelikli olarak ele alınmış ve atılacak adımlar somut olarak belirlenmiştir. 

Milli Tarım Projesi gıda güvenliğimizi garanti altına almayı temel alan bir 
projedir. Proje kapsamında; yapısal sorunların giderilmesi, planlı, bilinçli 
ve yeterli üretime geçilmesi, üretim-fiyat aralığındaki dalgalanmaların en 
aza indirilmesi, üretici gelirlerinin artırılması, tarımsal ithalatın azaltılarak 
ihracatımızın ve tarımsal hasılamızın artırılması bu projenin temel 
hedeflerindendir. 

Milli Tarım Projesi içerisinde bitkisel üretim ve hayvancılık alanında 
üreticilerimize sağlanan desteklerde önemli düzenlemeler yapılmış ve 
ürünler en uygun üretimin olduğu bölgelerde destekleme kapsamına 
alınmıştır. 

Milli Tarım Projesi içinde uygulanacak projeler, desteklemeler ve çalışmalar 
belirlenmiştir.  

3.2. Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Modeli

Tarımsal Desteklerde Havza Bazlı Modele geçiş sağlanmıştır. verimin esas 
alındığı yeni model ile çok daha rasyonel bir üretim sağlanması, kalitenin 
artırılması ve etkin üretim planlaması hedeflenmektedir. 

Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Modelinde tarımsal faaliyet 
yapılan her ilçe bir tarım havzası olarak kabul edilmiş ve 941 tarım havzası 
belirlenmiştir. 2017 yılında uygulamaya geçecek sistemin altyapısı 
tamamlanmış ve uygulamaya hazır hale gelmiştir.
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Havza Bazlı Destekleme Modelinin Getirdiği Yenilikler    
Mevcut Durum Havza Bazlı Model 

17 ürüne kg bazında 
destekleme verilmektedir. 

19 ürün için ekim alanı bazında 
destekleme yapılacaktır. 

30 havzada belirlenen ürünlere 
destek verilmektedir. 

941 havzada belirlenen üretimi 
uygun ve verimi yüksek ürünlere 
destekleme yapılacaktır.

Su kısıtı gözetilmemektedir. Havza ve parsel bazında su kısıtı 
gözetilmektedir. 

Ekim nöbeti (münavebe)  
gözetilmemektedir.

Ekim nöbeti (münavebe) 
gözetilecektir.

Desteklemeler yıl boyu parça 
parça ödenmektedir.

Desteklemeler yılda iki defa en fazla 
ihtiyaç olan dönemlerde (bahar ve 
güz) ödenecektir.

Her destek için ayrı başvuru 
yapılmaktadır. 

Tek başvuru yapılacak ve bürokrasi 
azalacaktır. 

Destekler yıllık olarak planlan-
maktadır.

Desteklenecek ürünler 3 yıllık 
planlanacak ve açıklanacaktır.

Tüm ayrıntılar hesaplanarak belirlenen havzalarda hangi ürünlerin 
ekilebileceği ve destekleneceği tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda; stratejik ve arz açığı olan ürünlerin yerli üretimle 
karşılanması, ithalatın azaltılması, ihracatımızın artırılması, sağlıklı 
beslenmenin özendirilmesi, hayvansal üretimin geliştirilmesi ve üretici-

tüketici fiyatları arasındaki dalgalanmaların en aza indirilmesi gibi hususlar 
göz önüne alınmıştır. Bu çerçevede 941 havzada 19 ürün destekleme 
kapsamına alınmıştır. Stratejik açıdan önemli olan buğday ve yem bitkileri 
tüm havzalarda desteklenecektir.

Havza Bazında Desteklenecek Ürünler     

Ürün isimleri

1. Buğday 
2. Arpa
3. Çavdar
4. Çeltik
5. Dane Mısır
6. Tritikale
7. Yulaf
8. Mercimek
9. Nohut
10. Kuru Fasulye

11. Kütlü Pamuk
12. Yağlık Ayçiçeği
13. Soya
14. Kanola
15. Aspir
16. Çay
17. Fındık
18. Zeytinyağı
19. Yem bitkileri

Su kısıtı olan yerlerde az su tüketen bitkiler belirlenecek ve bu ürünleri 
yetiştirenlere ilave destek verilecektir. Böylece suyu az olan bölgelerde 
suyu çok tüketen ürünlerin üretimi önlenecek ve su kaynaklarımızın etkin 
kullanımı sağlanacaktır.

Ayrıca, ekim nöbeti desteklemelerde dikkate alınacak diğer bir kriterdir. 
Ekim nöbeti ile her yıl aynı ürünün aynı yere ekilerek toprağın fakirleşmesi 
önlenecek ve bölgeye uygun farklı ürünlerin dönüşümlü üretimi ile daha 
verimli üretim ve toprağın korunması sağlanacaktır. Destekler de bunu 
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.  

Havza bazlı model hem çiftçilerimize hem de tarımsal üretime birçok 
yeniliği ve kolaylığı yanında getirmektedir. Bu sistemin önceki sitemden 
farkı ve iyileştirilmiş yönleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Bu sistem hem üretici hem de ülkemiz için önemli faydalar 
sağlayacaktır. 

• Üreticiler, hangi ürünün hangi havzada desteklendiğini bilerek 
üretime geçecektir. 

• Havza bazında desteklenecek ürünler 3 yıllık açıklanacağından, 
çiftçiler ekeceği ürünü üretime geçemeden belirleyecektir. 

• Destekleme başvurusunda bürokratik işlemler azalacak, üretici tek 
başvuru yapacak,  yılda iki ödeme ile desteğini topluca alacaktır. 

• Desteklemelerden faydalanan üretici sayısı ve alan miktarı 
artacaktır.

• Üreticiler üretimden daha fazla gelir elde edecektir.
• Tarımda planlı üretime geçilecek, arz-talep dengesi daha etkin 

oluşturulacaktır. 
• Tarım alanlarının daha etkin kullanılması sağlanacaktır.
• Piyasaları düzenleme kuruluşu olan TMO da alımlarını havzalara 

göre yapacak olup,  havzasında üretilmeyen ürünlerin alımı 
yapılmayacaktır.

• Piyasalardaki fiyat dalgalanmaları en aza inmesi ve fiyat istikrarına 
katkı sağlanacaktır.

• Tarımsal hasılada artış sağlanacaktır. 

3.3. Mazot Maliyetine Yeni Destek Uygulaması 

Üretimin önemli bir girdisi olan mazotta, maliyetin karşılanmasına yönelik 
sağladığımız destek miktarı önemli oranda artırılmaktadır. 
 
Yeni uygulamada mazot maliyetinin %50’si destek olarak üreticilerimize 
ödenecektir. Mazot desteğinden, Havza Bazında Tarımsal Üretimi 

Destekleme Modeli kapsamında ÇKS’ye kayıtlı bütün çiftçilerimiz 
faydalanacaktır. 

Ürün bazında mazot tüketimleri ve maliyeti her üretim sezonunda 
hesaplanacak olup, bu miktarın yarısı üretim yapılan alan bazında 
üreticilere destek olarak verilecektir. 

Mazot desteğindeki bu yeni uygulama 2017 üretim sezonunda başlayacak 
olup, böylece üretim maliyetlerinin azaltılması ve çiftçi gelirlerinin artmasına 
çok önemli bir katkı sağlanacaktır. 

3.4. Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli 

Milli Tarım Projesinin ikici bölümünü “Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme 
Modeli” oluşturmaktadır. Bu model; 

• Artan kırmızı et talebini karşılamak, 
• Damızlık üretimini geliştirmek, 
• Meraları rasyonel kullanmak,
• Hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele etmek,
• Buzağı ölümlerini önlemek,
• Süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlayarak ihracat bazlı büyümek 

için yeni bir bakış açısı ortaya koymaktadır. 

Ülke ihtiyaçları ve potansiyeli doğrultusunda hayvancılık politikalarına yeni 
bir bakış açısı getirecek bu proje ile hayvancılıkta yerli ve yeterli üretim 
hedeflenmektedir. Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli önemli 
projeleri içermektedir. 
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Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgeleri 

Mera varlığı, yetiştirici kültürü ve iklim yapısına uygun olan 30 il mera 
hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlenmiştir. İllerin tespitinde; mera 
potansiyeli, hayvan varlığı, yetiştirici kültürü, yağış rejimi, iklim verileri 
dikkate alınmıştır. 

Bu illerimiz Ülkemizdeki toplam mera varlığının %56’sını, büyükbaş hayvan 
varlığımızın %36’sını oluşturmaktadır.  

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar şu şekildedir;

MERA HAYVANCILIĞI YETİŞTİRİCİ BÖLGELERİ

• Meralarımız, hayvancılık yapmak ve ıslah etmek şartıyla uzun süreli 
kiraya verilecektir.  

• Et sığırcılığına uygun 200 başa kadar düve alımına %30 hibe 
verilecektir. 

• Programı aşıları yapılmış 4 aylık her buzağı için 750 TL destek 
verilecektir.   

Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması Projesi

Proje kapsamında, 32 ilimizde en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe 
düve üretim merkezleri kurulacaktır.  

İllerin tespitinde; damızlık hayvan sayısı, çiftçi örgütlerinin kurumsal 
kapasitesi, hayvan sağlığı ve hastalıklarla mücadele etkinliği, damızlık 
sığır ihtiyacı dikkate alınmıştır.

DAMIZLIK DÜVE ÜRETİM MERKEZLERİ

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar şu şekildedir;

• Ahır yapımına, alet-ekipman alımına ve damızlık hayvana %50 hibe 
verilecektir.

• Damızlık ihtiyacı bu merkezlerden temin edilecektir.
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Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezleri Kurulması Projesi
Proje ile 26 İlde en az 500 baş kapasiteli Damızlık Koç-Teke Üretim 
Merkezleri kurulacaktır. 

İllerin tespitinde; ırk dağılımı, ülke ihtiyacı, iklim verileri, mera varlığı, 
yetiştirici kültürü, hayvan sayısı, ıslah çalışmaları ve çiftçi örgütleri dikkate 
alınmıştır.

Damızlık Manda Üretim Merkezleri Kurulması Projesi
Proje ile 11 İlde en az 150 baş kapasiteli Damızlık Manda Üretim Merkezleri 
kurulacaktır.  İllerin tespitinde; ülke ihtiyacı, yetiştirici kültürü, hayvan 
sayısı, ıslah çalışmaları, çiftçi örgütleri dikkate alınmıştır.

DAMIZLIK KOÇ-TEKE ÜRETİM MERKEZLERİ

 Proje kapsamında yapılacak çalışmalar şu şekildedir;
• Ağıl yapımına, alet-ekipman alımına ve damızlık hayvana %50 hibe 

verilecektir.
• Küçükbaşta damızlık ihtiyacı bu merkezlerden temin edilecektir.

DAMIZLIK MANDA ÜRETİM MERKEZLERİ

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar şu şekildedir;
• Ahır yapımına, alet-ekipman alımına ve damızlık hayvana %50 

hibe verilecektir.
• Mandacılıkta damızlık ihtiyacı bu merkezlerden temin edilecektir.
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Hastalıktan Ari Bölgelerin Genişletilmesi Projesi 
Trakya Bölgesinde elde edilen aşılı arilik statüsü genişletilecektir. 
Böylece Ülkesel düzeyde hayvan sağlığının korunması sağlanacaktır. Bu 
kapsamda;

• Trakya’nın aşısız arilik statüsüne kavuşturulması,
• Güney Marmara, Ege, Batı-Orta Karadeniz’in tamamı ile Akdeniz ve 

İç Anadolu bölgelerinin büyük çoğunluğunun 2019 yılında aşılı arilik 
statüsüne ulaştırılması,

• 2023 yılına kadar diğer tüm bölgelerde aşılı arilik statüsünün elde 
edilmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca hayvan nakillerinin sağlıklı yürütülmesi için 7 ayrı noktada hayvan 
dinlendirme ve kontrol merkezleri yapılacaktır.  

HAYVAN HASTALIKLARINDAN ARİ BÖLGELER

Proje kapsamında;
· Hastalıklardan kaynaklı ekonomik kayıplar azalacak,
· Hayvancılıkta daha sağlıklı ve kaliteli üretim sağlanacak
· Hayvansal ürün ihracatı artacaktır.

Hayvancılıkta Diğer Çalışmalar 
· Büyükşehir sınırları içindeki hayvan barınaklarından ruhsat harcı 

alınması uygulaması kaldırılacaktır. 
· Ette kesim standardı ve karkas sınıflamasına geçilecektir. 
· Anlık süt kayıt sistemi uygulamasına geçilecektir. 
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TARIMSAL
DESTEKLER4
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4.1. 2016 Yılında Yeni Başlatılan veya Artış Yapılan Tarımsal 
Destekler

Fark (Prim) Destekleri 
• 2016 yılı üretimi için 10 üründe prim destek miktarı bir önceki yıla 

göre önemli oranda artırılmıştır. 
• 2015 yılı üretiminde dekara verilen sözleşmeli üretim desteği, 2016 

yılında ilave prim desteğine dönüştürülmüştür. 
• Ayrıca, yeraltı sularının yetersiz seviyede olduğu ve su kısıtı olan 

yerlerde; mercimek ve nohut ekilirse prim desteği %50 daha fazla 
olacaktır. 

Artış Yapılan Prim Destek Miktarları 

Ürün Adı 2015    
(krş/kg)

2016    
(krş/kg)

Artış        
(%)

İlave sözleşmeli 
ürün desteği 

(krş/kg)
Kuru fasulye, nohut, 
mercimek 20 30 50 -

Yağlık Ayçiçeği 30 40 33 6
Kanola 40 50 25 4
Aspir 45 55 22 9
Soya Fasulyesi 50 60 20 3
Kütlü Pamuk 65 75 15 -
Zeytinyağı 70 80 14 -
Çay 12 13 8 -

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Hayvancılık Destekleri
• 4 ay ve üzeri buzağı ve malak ilk kez destek kapsamına alınmıştır.  

 º Buzağı ve malak başına 350 TL destek sağlanmıştır. 
 º Soy kütüğüne kayıtlı ise destek miktarı 500 TL’ye çıkmaktadır.  
 º Ayrıca, buzağı için Döl Kontrolü Projesi kapsamında Türkiye’de 

üretilen spermadan doğmuş ise ilave 50 TL destek verilmektedir. 

• Küpe uygulama desteği ilk kez başlatılmıştır. 
• Büyükbaş ve küçükbaşta aşılama sonrası oluşan atıklar için hayvan 

sahibine destek uygulaması ilk kez kapsama alınmıştır. 
• Damızlık koyun-keçi desteği 22 TL/baştan, 25 TL/başa çıkarılmıştır. 
• 2016 yılı Mart ayında ilk kez süt alımına başlayan ESK için tarımsal 

destekleme bütçesine “Müdahale Alımları Desteği” konulmuştur.  
• Üretici Örgütleri üzerinden ödenen Hayvancılık Destekleri üreticilere 

doğrudan ödenmeye başlanmıştır. Ayrıca, Üretici Örgütlerine 
tarımsal desteklerde ödenecek hizmet bedelleri artırılarak tarımsal 
örgütlemeye sağladığımız destek devam etmiştir.   

• İpekböcekçiliğinde tohum desteği 40 TL/kutu adetten 50 TL/kutu 
adede, yaş koza desteği 30 TL/kg’den 40 TL/kg’ye çıkarılmıştır. 

• Hayvan gen kaynaklarının korunması kapsamında; damızlığa 
ayrılan manda yavrusu desteği 150 TL/baştan 200 TL/başa, halk 
elinde manda ıslahı desteği 800 TL/baştan 850 TL/başa çıkarılmıştır. 

• Yem bitkileri destekleri birim fiyatlarında bir önceki yıla göre %10 ila 
%50 arasında artış yapılmış olup, bir önceki yıla göre artış oranları 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Yem Bitkileri Desteklerinde Artış Oranları  

Ürün Adı Destek Artış 
Oranı (%)

Yapay çayır-mera 50
Silajlık mısır (kuru) 29
Silajlık mısır (sulu) 20
Yonca (sulu) 20
Yonca (kuru) 17
Tek yıllık yem bitkileri 14
Korunga 12,5
Silajlık tek yıllık yem bitkileri 10

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
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Diğer Destekler 
• Sertifikalı tohum ve fidan desteklemeleri kapsamında; orijinal 

ve üstü tohum kullanım ve üretimi, sertifikalı fidan üretim desteği 
ve geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu destekleme 
kapsamına alınmıştır. 

• Balıkçı gemilerinin avcılıktan çıkarılması desteği yeniden başlatılmış 
ve su ürünlerinde kapalı sistem üretim destek kapsamına alınmıştır. 

• Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında yonca, yer fıstığı, 
patates, baklagil, korunga, fiğ, yem bezelyesine verilecek desteklerin 
birim fiyatları bir önceki yıla oranla arttırılmıştır.

4.2. Tarımsal Destek Ödemeleri 
Toplam Tarımsal Destek Ödemeleri
Tarım sektörüne 2016 yılında sağlanan destek miktarı bir önceki yıla 
göre %16 artırılarak 11,6 Milyar TL’ye yükseltilmiştir. 2016 Ekim ayı sonu 
itibariyle 10,2 Milyar TL destek ödenmiş olup, ödemeler devam etmektedir.

2016 yılsonu dikkate alındığında 2003-2016 döneminde çiftçilerimize 
toplam 90,2 Milyar TL nakit hibe destek sağlanmış olacaktır. 

2017 yılında ise üreticilerimize 12,8 Milyar TL tarımsal destek sağlanması 
planlanmaktadır.

Alan Bazlı Tarımsal Destekler
Alan bazlı destekler kapsamında; mazot, kimyevi gübre, organik tarım ve 
iyi tarım uygulamaları destekleri ile fındık üreticilerine yönelik destekler 
uygulanmaktadır. 

Alan Bazlı Destek Ödemeleri kapsamında;
• 2015 yılında toplam 2 Milyar 605 Milyon TL destek ödenmiştir.
• 2016 yılında ise Ekim ayı sonu itibariyle 2,7 Milyar TL destek 

ödenmiştir.

Alt gruplar bazında bakıldığında 2016 Ekim ayı itibariyle;
• 694 Milyon TL mazot desteği, 
• 885 Milyon TL kimyevi gübre desteği, 
• 96 Milyon TL toprak analizi desteği, 
• 165 Milyon TL organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği, 
• 826 Milyon TL fındıkta alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılmıştır. 

Fark (Prim) Ödemeleri
Prim desteği; pamuk, zeytinyağı, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, 
dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, aspir, kuru fasulye, nohut, 
mercimek, tritikale ve  yaş çay ürününe verilmektedir. 

Prim desteği ödemeleri kapsamında;
• 2015 yılında 2 Milyar 727 Milyon TL, 
• 2016 yılında ise Ekim ayı sonu itibariyle 2,9 Milyar TL ödeme 

yapılmıştır.  
• Yılsonunda destek miktarının 3 Milyar TL’ye ulaşması 

beklenmektedir.   

Toplam Tarımsal Destek
(Milyar TL)
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Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı *Yılsonu miktarıdır. ***Bütçe miktarıdır.
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• 2003-2016 yılsonunda toplam 26,3 Milyar TL prim desteği 
ödenmiş olacaktır.   

Hayvancılık Destekleri 
Hayvancılık desteklerinin miktarı ve toplam destek içerisindeki payı önemli 
oranda artırılmış olup, 2015 yılında bu oran %29 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Hayvancılık destekleri kapsamında;

• 2015 yılında 2 Milyar 932 Milyon TL, 
• 2016 yılında ise Ekim ayı sonu itibariyle 2,8 Milyar TL ödeme 

yapılmıştır. 
• Yıl sonunda destek miktarının 3 Milyar TL’ye ulaşması 

beklenmektedir.   
• 2003-2016 yılsonunda toplam 20,7 Milyar TL hayvancılık desteği 

ödenmiş olacaktır.

Fark (Prim) Ödemeleri            
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Diğer Tarımsal Destekler 
Bakanlığımızca sağlanan diğer bazı desteklerin 2016 yılı ödemeleri Ekim 
ayı sonu itibariyle aşağıda yer almaktadır. 
Diğer Tarımsal Destekler  

Destek Adı Destek Miktarı    
(Milyon TL)

Tarımsal sigorta desteği 555
Çay budama masrafı ve tazminatı 167
Sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteği 200
Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği 27
Ar-Ge desteği 4,4
Çiftlik Muhasebe veri Ağı desteği 2,4
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği 22
Lisanslı depoculuk desteği 6
Kırsal kalkınma desteği 
(Ulusal Kaynak+ IPARD Eş Finansmanı + Genç Çiftçi Hibeleri)

862
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
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GÜVENİLİR
GIDA ARZI VE
SAĞLIKLI
BESLENME5
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5.1. Gıda Güvenilirliği ve Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Yeni 
Düzenlemeler 

Gıda konusunda temel hedefi tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak 
olan Bakanlığımız, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını aralıksız devam 
ettirmektedir. Bu kapsamda hazırlıkları tamamlanan yeni çalışmalar ve 
yasal düzenlemeler şu şekildedir;

İdari Yaptırımların Caydırıcılığının Artırılması
• İnsan sağlığını tehdit eden gıdaları, üreten, taklit veya tağşiş yapan 

firma veya kişilere verilen cezalar kademeli olarak ağırlaştırılacaktır. 
• Yapılacak yasal değişiklikle; taklit ve tağşiş yapan gıda işletmelerine 

20.000 TL idari para cezası uygulanması, gıda işletmesinin bir yıl 
içerisinde aynı veya farklı ürünlerde taklit-tağşiş yapması durumunda 
idari para cezasının 5 kat yüksek uygulanarak işletmenin faaliyetinin 
3 ay süreyle durdurulması, bir yıl içerisinde 3 defa taklit-tağşiş yapan 
işletmelere 10 kat fazla idari para cezası ve 6 ay faaliyeti durdurma 
yaptırımı uygulanacaktır.  

• İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye düşüren gıdalar imha edilecek, 
bu ürünleri üretenlere 100.000 TL para cezası uygulanacak, 
ürünlerin partisinden elde edilen gelir hazineye irat kaydedilecektir.

Takviye Edici Gıdalara Onay Alma Zorunluluğu 
• Takviye edici gıdaların piyasaya arzından önce Bakanlığımızdan 

onay alınması zorunluluğu getirilmiştir. 
• Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Üniversite temsilcilerinden 

oluşan 15 kişilik Takviye Edici Gıdalar Komisyonu çalışmalarını 
sürdürmekte olup, Bakanlığımızca 20 Kasım 2016 tarihi itibariyle 
1.585 adet takviye edici gıdaya onay verilmiştir.

• Onaylanan takviye edici gıdaların onay numarası, bu gıdaları 
üreten ve ithal eden gıda işletmelerinin adı, reklam ve tanıtımının 
yapılacağı alan adı ve/veya URL adresleri Bakanlığımızın web 
sitesinde yayımlanmaktadır. 

Gıda Etiketlerinde Yapılacak Düzenlemeler
Etiketleme Yönetmeliği, “Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 
Yönetmeliği” ve “Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği” adı altında 
ikiye ayrılarak yeniden düzenlenmiştir. Hazırlıkları tamamlanan yeni 
mevzuat, gıda işletmecilerinin sorumluluklarını yeniden tanımlarken, 
tüketicilere de güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda yeni imkânlar 
sunmaktadır.  

• Gıdaların etiketinde enerji ve besin öğelerinin miktarı yer alacak 
olup, hazır ambalajlı bütün gıdalarda beslenme yönünden etiketleme 
zorunlu hale getirilecektir. Hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde 
gıdanın 100 gr veya 100 ml’sinde enerji değeri ile birlikte besin 
öğelerinin (yağ, doymuş yağ, trans yağ, karbonhidrat, şekerler, 
protein ve tuz ) miktarının yer alması zorunlu olacaktır.

• Lokanta, restoran ve kafe gibi toplu gıda tüketim yerlerinde tüketicilere 
arz edilen gıdanın, adı ve içeriğinde bulunması durumunda alerjen 
maddelerin belirtilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Ayrıca gıdanın 
bileşiminde etil alkol ve/veya domuz ürünlerinden elde edilen madde 
bulunması durumunda da aynı şekilde tüketiciler bilgilendirilecektir. 
Bu bilgiler tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde menüler, yazı 
tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla sunulacaktır. 

Beslenme ve Sağlık Beyanlarının Kapsamının Genişletilmesi  
• “Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği” yeniden düzenlenmiştir. 

Bu Yönetmelik kapsamında gıdalarda, 12 adet beslenme beyanı, 
204 adet sağlık beyanı yapılabilecektir. 
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• Gıdaların etiketinde kullanılmasına izin verilen beslenme ve sağlık 
beyanları, Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla gıdanın tanıtımı 
ve reklâmında da kullanılabilecektir.

5.2. Gıda ve Yem Kontrolleri 

Bakanlığımızca vatandaşlarımızın “Tarladan sofraya güvenilir gıda” 
tüketmesi amacıyla önemli çalışmalar yapılmakta ve etkin kontrol ve 
denetim faaliyetleri yürütülmektedir. 

Gıda Denetimleri 
5996 sayılı “veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu” 
çerçevesinde Bakanlığımız tarafından gıda üretim, satış ve toplu tüketim 
yerlerinin denetimi yapılmaktadır.    

Denetim ve kontroller her geçen yıl artırılarak sürdürülmektedir. 2015 
yılında Türkiye genelinde 5.151 gıda denetçisi ile 735 Bin denetim 
yapılmıştır. 2016 yılı eylül ayı sonu itibariyle 661 Bin denetim yapılmış 
olup, denetimler devam etmektedir.

Gıda Denetim ve Denetçi Sayıları  

2002 2015 2016*
Gıda Denetçi Sayısı 1.500 5.151 5.611
Gıda Denetim Sayısı 39.000 734.862 660.994

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   *Eylül sonu itibariyle

Sağlıksız, Taklit ve Tağşiş Yapan Gıda Firmalarının Kamuoyuna İfşası 
2012 yılında yapılan düzenleme ile sağlığa zararlı gıda üreten, taklit 
veya tağşiş yapan firmalara ilişkin bilgiler Bakanlığımızca kamuoyuna 
duyurulmaya başlanmıştır. 2012-2016 yılları arasında değişik dönemlerde 
18 kez kamuoyuna açıklama yapılmıştır. Bu kapsamda; 

• Toplam 586 firmaya ait 1.173 farklı parti ürün kamuoyuna 
duyurulmuştur. 

• 979 parti ürün taklit-tağşiş kapsamında, 194 parti ürün ise içerisinde 
bulunmaması gereken ilaç etken maddesi veya boyar madde 
bulunduğu için açıklanmıştır.

174 Alo Gıda Hattı
174 Alo Gıda Hattı’na tüketicilerden gelen ihbar, şikayet, öneri ve diğer 
talepler web tabanlı yazılım sayesinde anında 81 İl Müdürlüğümüze 
iletilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır. 2009 yılında başlayan 
uygulama kapsamında 2016 yılı Ekim ayı itibariyle 1,7 Milyon adet arama 
yapılmıştır.   

174 Alo Gıda Hattına Gelen Aramalar 

Konu 2009 2015 2016* 2009-2016 
TOPLAM

Toplam arama 
sayısı 155.262 228.053 147.731 1.708.504

İhbar/şikayet 
kapsamında olan 
arama sayısı

20.951 67.099 52.459 379.784

Sonuçlandırılan 
ihbar/şikayet 
sayısı 

20.951 66.087 48.855 376.133

Uygulanan cezai 
işlem sayısı 3.765 4.115 2.699 38.326

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   *Ekim Ayı itibariyle
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Yem Denetimleri
Yem denetimleri risk esaslı olarak; üretim işletmelerinde, yem satış-
depolama yerlerinde ve hayvancılık işletmelerinde yapılmaktadır. Yem 
işletmelerinde yapılan denetimlerde işletmeler hijyen şartlarına uygunluk 
yönünden denetlenmekte ve üretilen veya piyasaya arz edilen yemlerin 
yem güvenirliğine uygunluğu yönünden analizleri yapılmaktadır. 

Hazırlanan yıllık  “Yem Kontrol Planı” kapsamında 2015 yılında, toplam 
18.420 denetim yapılmış olup, bu denetimlerde 7.107 adet numune 
alınmıştır. Yapılan denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 
işletmelere 406 yasal işlem uygulanmıştır. 

2016 yılı Eylül ayı itibariyle ise; toplam 16.662 denetim yapılarak, bu 
denetimlerde 5.998 numune alınmış ve yapılan denetimler sonucunda 
uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 320 yasal işlem uygulanmıştır.

5.3. Gıda Kontrol Laboratuvarları

Ülkemiz genelinde yürütülen gıda izin-tescil, ithalat, ihracat ve iç piyasa 
denetim ve kontrollerinde alınan numunelerin analizleri; Bakanlığımıza 
bağlı 41 kamu laboratuvarı (39 Bakanlık Gıda Kontrol Laboratuvarı, 
Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü) ve 95 özel gıda kontrol Laboratuvarı olmak üzere 
toplam 136 laboratuvarda yapılmaktadır. Bu laboratuvarlardan 38’i kamu, 
84’ü özel olmak üzere toplam 122 gıda laboratuvarı akredite edilmiş olup, 
standartlara uygun analizlerini yapmaktadır. 

2002 yılında Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) analizi yapabilen 
kamu laboratuvarı bulunmuyorken, 2016 yılında kamuya ait 10 adet, 
özelde 39 adet olmak üzere GDO analizi yapabilen laboratuvar sayısı 
toplam 49 adede ulaşmıştır.

Kamu’ya ait laboratuvarlarımızca gıda denetimleri (yurtiçi denetim, ithalat, 
ihracat vb.) kapsamında 2015 yılında 180 Bin numunede 584 Bin analiz 
gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) kapsamında kanatlı, su 
ürünleri (balık), süt, bal, yumurta ve büyükbaş kırmızı etinde toplamda 
8.612 numunede 12.086 analiz gerçekleştirilmiştir. 

5.4. Gıda Güvenilirliği Alanında Risk Değerlendirme Çalışmaları

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve böylece insan sağlığının korunması 
için, dünyada benimsenen yaklaşım  risk analizi sisteminin esas 
alınmasıdır. Risk analiz sistemi: risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk 
iletişimi bileşenlerinden oluşmaktadır. 

Bilim insanlarının görev aldığı Bilimsel Komite ve Komisyonlar vasıtasıyla 
yürütülen risk değerlendirme çalışmaları sonucunda yöneticiler için 
tavsiye niteliğinde bilimsel görüşler ve benzeri bilimsel nitelikli çıktılar 
üretilmektedir. Böylece, Bakanlığın gıda güvenilirliği alanındaki mevzuat 
oluşturma, yeni gıda politikaları geliştirme ve diğer uygulamaları sırasında 
yürüttüğü çalışmalar için sağlam bilimsel temel ve bilimsel dayanak 
oluşturabilmesine olanak sağlanmaktadır
   
Bu kapsamda; “Gıda Olarak Kullanılacak Bitkiler Komisyonu”, “Biyolojik 
Tehlikeler Komisyonu”, “Bulaşanlar Komisyonu” ve “Yem Komisyonu” 
çalışmalarını yürütmektedir.

• Gıda Olarak Kullanılacak Bitkiler Komisyonu; farmakognozi, 
toksikoloji, farmasötik botanik, tıbbi ve aromatik bitkiler alanlarında 
çalışan uzman bilim insanlarından oluşmakta ve gıdalarda 
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kullanılmak istenen bitkilerin insan tüketimine uygunluklarına ilişkin 
güvenilirlik değerlendirmesi yapmaktadır.

• Bulaşanlar Komisyonu; toksikoloji,  farmakoloji, biyoloji, 
gıda mühendisliği ve istatistik alanlarında çalışan uzman bilim 
insanlarından oluşmakta ve bulaşanların (mikotoksinler, ağır metaller, 
dioksinler vb.) insan sağlığı ile ilgili risklerini bilimsel çerçevede 
değerlendirerek bilimsel görüş oluşturmakta, ayrıca bulaşanların 
gıdalarda bulunabilecek ve insan sağlığına risk oluşturmayacak 
maksimum limitlerini bilimsel çerçevede değerlendirerek mevzuat 
çalışmaları için tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu kapsamda 
Bulaşanlar Komisyonu 3 yıl süren ilk dönem çalışmalarını 2016 
yılında tamamlamış olup, ikinci dönem çalışmalarının başlatılması 
için üye seçimleri devam etmektedir. 

• Yem Komisyonu; farmasötik toksikoloji, veterinerlik, zootekni ve 
biyokimya alanlarında çalışan uzman bilim insanlarından oluşmakta 
ve yem katkı maddelerinin onaylanması sürecinde bilimsel risk 
değerlendirmeleri yapmayı ve yeme ilişkin diğer konularda bilimsel 
görüş oluşturmayı hedeflemektedir.

• Biyolojik Tehlikeler Komisyonu; mikrobiyolojik risk değerlendirme, 
gıda - mikroorganizma ilişkisi, gıda kaynaklı zoonoz ve patojenlerin 
epidemiyolojisi, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, antimikrobiyal 
direnç, gıda işleme hijyen ve sanitasyonu, gıda muhafaza, 
mikrobiyolojik kriterler, prediktif mikrobiyoloji ve matematiksel 
modelleme alanlarında çalışan uzman bilim insanlarından oluşmakta 
ve biyolojik tehlikelerin insan sağlığı ile ilgili risklerini değerlendirerek 

bilimsel görüşler oluşturmayı, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkların 
önüne geçilmesi için alınacak önlemler ve eylem planlarına 
ilişkin değerlendirmeler yapmayı ve Ülkemizde patojenlerden 
kaynaklanan mikrobiyolojik tehlikelere yönelik bilimsel çerçevede 
risk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif rol oynamayı 
hedeflemektedir.  

Diğer yandan tüketicinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi  amacıyla, 
Bakanlığımız web sayfasında bulunan tüketici köşesi, elektronik doküman, 
kamu spotu/kısa film hazırlanarak  gıda güvenirliliğine ilişkin iletişim 
kanalları oluşturulmaktadır.

5.5. Öğrencilerin Sağlıklı Beslenmesine Yönelik Çalışmalar 

Okul Kantinlerinde Gıda Denetimleri 
Çocuklarımızın hijyenik ve güvenilir gıda tüketmesi amacıyla okullar, yaz 
okulları, kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneler etkin bir şekilde 
denetlenmektedir. 

2015-2016 eğitim-öğretim döneminde 31.765 denetim gerçekleştirilmiş 
olup, mevzuata uygun olmayan 221 işletmeye idari yaptırım kararı 
uygulanmıştır.  

Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli ile ilgili gıda 
işletmelerinde çalışan personele yönelik “Okul Kantinlerine Dair Özel 
Hijyen Kuralları” eğitimleri düzenlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirilen eğitimlerde; 26.444 MEB’e bağlı gıda 
işletmesi çalışanı ve 18.431 MEB Personeli olmak üzere toplam 44.875 
kişiye eğitim verilmiştir. 

Çocuklarımızın okullarda güvenilir gıda tüketebilmesi için 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında da denetimlerimiz aralıksız olarak sürdürülmektedir.



2017 Yılı Bütçe Sunumu 2017 Yılı Bütçe Sunumu

50 51

Okul Sütü Programı
Ülkesel ölçekte ilk defa 2012 yılında başlatılan “Okul Sütü Programı” 
uygulamasına 2015/2016 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında 
devam edilmiştir. 

2015-2016 eğitim ve öğretim yılında; özel okullar dâhil toplam 32.295 
anaokulu ve ilkokuldaki 6 Milyon öğrenciye haftada 3 gün (pazartesi, 
çarşamba, cuma)   273 Milyon adet 200 ml UHT içme sütü dağıtılmıştır. 

Okul sütü programı kapsamında son 5 yılda toplam 250 Bin ton süt dağıtımı 
yapılmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen program, 
2014 yılından itibaren online olarak takip edilmeye başlanmış olup, gerekli 
ön hazırlıklar titizlikle yapılarak öğrenci, öğretmen ve idarecilere eğitim 
programları düzenlenmiştir.

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Okul Sütü Programı uygulaması 
devam edecek olup,  süt dağıtımı eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında 
yapılacaktır.  

Okullara Kuru Üzüm Dağıtım Programı
Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sağlamak amacıyla 2015 
yılında başlattığımız Okullara Kuru Üzüm Programına 2016 yılında da 
devam edilmiştir. 

Kuru Üzüm Programı kapsamında, anaokulu, uygulama sınıfı, ana 
sınıfı ve temel eğitim birinci kademe öğrencilerimizin yeterli ve dengeli 
beslenmesine önemli katkı sağlanmıştır. 
 
2015/2016 eğitim-öğretim döneminde ikinci yarıyılda TMO 
koordinasyonunda; Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının katkılarıyla 
okullara kuru üzüm dağıtımı yapılmıştır. 

Bu kapsamda; 81 ilimizde yer alan 32.586 okulda öğrenim gören yaklaşık 
6 Milyon öğrenciye toplam 627 ton kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine 25 gramlık paketler halinde dağıt 
yapılmıştır.  

2016-2017 eğitim-öğretim döneminin birinci yarıyılında 81 il ve 957 ilçede, 
33 bin okulda öğrenim gören yaklaşık 6,5 milyon öğrenciye, Kasım - Aralık 
2016 aylarında, haftada iki gün olacak şekilde, 25 gramlık paketler halinde 
kuru üzüm dağıtımı yapılacaktır. 
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TARIM
TOPRAKLARININ
KORUNMASI VE
GELİŞTİRİLMESİ6
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6.1. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 

Arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem verilmiştir. 2003-2016 
döneminde 4,9 Milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanmıştır. 
2016 yılı içerisinde 1,6 Milyon hektar alanda arazi toplulaştırma 
çalışmalarına devam edilmektedir

Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) ve Arazi Islahı Kapsamında 
Yapılan Çalışmalar

• Arazi toplulaştırma çalışmaları esnasında parçalı tarım arazilerinin 
birleştirilmesinin yanında köylerde üreticilere yönelik başka 
hizmetler de sunulmuştur. Bu kapsamda; köylerimize toplam 50 
Bin km stabilize kaplamalı tarla içi ve köy içi ulaşım yolu yapılarak 
çiftçilerimizin köy merkezinden çıkıp tarlalarına rahatça ulaşmaları 
sağlanmış, kırsalın yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlık sorunlarına 
çözüm getirmek amacıyla köy yerleşim yerlerine 4.965 km atık su 
şebekesi döşenmiş,  1.549 adet fosseptik inşa edilmiştir.

• Arazi ıslah çalışmaları kapsamında; Adana, Amasya, Mersin ve 
Şanlıurfa illerinde 2009 yılından bugüne kadar toplam 90.250 
hektar arazide çalışmalara başlanmış olup,  78.037 hektar alanda 
çalışmalar tamamlanmıştır.

•  Ayrıca, yaklaşık 10.823 km kapalı drenaj hattı ve 2.061 km köy içi 
ve tarla içi yol yapılmıştır.

• Toplam 67.850 hektar alanda planlanan Şanlıurfa Harran Ovası 
11. Kısım Kapalı Drenaj ve TİGH Projesi, Adana Seyhan ve Mersin 
Tarsus Ovaları Tarla İçi Drenaj, Rehabilitasyon ve TİGH Projesi, 
Osmaniye Kadirli Ovası Tarla İçi Drenaj, Rehabilitasyon ve TİGH 
Projesi ve Adana Yüreğir Ovası 7YP Tarla İçi Drenaj ve TİGH Projesi 
ve Denizli Sarayköy Tarla İçi Drenaj, Tesviye ve TİGH Projesi, 
Çorum Alaca Ve Amasya Suluova Geldingen Ovaları II.Kısım  Tarla 
İçi Drenaj, Rehabilitasyon ve TİGH Projesi ihale aşamasındadır.

Arazi Toplulaştırma Çalışmaları  

Çalışma yılları Toplulaştırma Yapılan 
Alan (hektar)

1961-2002 biten 450 Bin hektar
2003-2016 biten 4,9 Milyon hektar 
Çalışmanın devam ettiği alan 1,6 Milyon hektar
2023 toplam hedefi 14 Milyon hektar

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   

Sulama ve arazi toplulaştırma projelerinin  tek elden yürütülmesine yönelik 
çalışmalar  2016 yılında başlatılmıştır.  Böylece birbirini tamamlayan 
iki uygulamanın aynı anda yapılması ve hızlıca sonuçlandırılması 
sağlanacaktır. Üretim miktarının artması ve maliyetlerin azaltılmasında 
çok önemli olan sulama ve arazi toplulaştırmasının aynı anda yapılması 
üreteci gelirlerine büyük katkı sağlayacaktır. 

2023 yılına kadar, parçalanarak çok fazla küçülmüş, şekilsiz hale gelmiş 
ve bu yüzden ekonomik üretime yönelik vasıflarını yitirmiş 14 Milyon hektar 
tarım arazisinin toplulaştırmasının tamamlanması planlanmaktadır. 
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Arazi Islah ve Tarla İçi Geliştirme Çalışmaları  

Yapılan İş Gerçekleşmeler
Drenaj yapılan alan (hektar) 78.037
Döşenen drenaj kanalı uzunluğu (metre) 10.823.748
Sanat yapısı (kanal, menfez, köprü vb.) (adet) 19.046
Tarla içi yolu (metre) 1.455.403
Köy içi yolu  (metre) 605.298
Köy içi göl alanı ıslahı (m3) 795.214
Açık drenaj kanal temizliği (m3) 2.267.142
Yüzey tahliye kanalı açılması (metre) 388.864
Mevcut lateral ve kollektör yıkanması (metre) 606.004
Arazi tesviyesi (m3) 4.199.999
Basınçlı sulama sistemi uygulaması (metre) 30.918
İçme suyu şebekesi yapımı (m) 11.397
Prefabrik beton parke döşenmesi (m2) 104.643

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

6.2. Büyük Ovaların Korunması 
Tarım arazilerinin etkin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, büyük 
ovaların belirlenerek 5403 sayılı Kanunda belirtilen koruma önlemlerinin 
hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. 

Bu kapsamda 184 adet ovanın sınırları çizilmiş ve tarım veri 
konsolidasyonu sisteminde ön incelemeye açılmıştır. Belirlenen bu ovaların 
dış sınırları Kanun gereğince İl Toprak Koruma Kurullarında görüşülerek 
uygun görüş alınmaktadır. Bu kapsamda 136 ovanın sınırları kesinleşmiş 
olup, Bakanlar Kurulu Kararı çıkma aşamasındadır.2016 yılı sonuna kadar 
sınırları kesinleşmiş tüm ovaların Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmesi 
ve korunması planlanmaktadır. 

6.3. Kullanılmayan Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması

Çeşitli sebeplerle (mülkiyet sorunu, göç, çiftçilikten vazgeçme vb.) 
kullanılamayan tarım arazilerinin tarımsal üretime ve Ülke ekonomisine 
kazandırılması amacıyla yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 

Bu amaçla Bakanlığımızca yasal mevzuat çalışmaları yürütülmekte olup, 
çeşitli nedenlerle tarım arazisini kullanamayan kişilerin arazilerinin tarımsal 
üretim amacıyla değerlendirilmesi planlanmaktadır. 

• Kullanılamayan tarım arazileri kişiler adına kiraya verilebilecektir. 
Böylelikle tarım arazisini kullanamayan kişilerin kira geliri elde 
etmesi sağlandığı gibi, arazinin üretimde kullanılmasıyla ülke 
tarımının da gelişmesine katkı sağlanacaktır. Bu sayede Ülkemiz 
tarım arazilerinden elde edilen tarımsal üretim miktarı artacak ve 
kullanan kişilere de istihdam imkanı sağlanmış olacaktır.    

      
• Nadas alanlarının üretime kazandırılmasına yönelik çalışmalar da 

devam etmektedir. Bu kapsamda nadas alanlarını daraltacak ve 
üretimi artıracak tedbirlerle, üretici gelirlerini ve Ülkemizin tarımsal 
hasılasını artırmayı hedefliyoruz.

6.4. Arazi Planlama ve Koruma Çalışmaları

• Arazi Kullanım Planlaması çalışmaları kapsamında, 1996-2015 
yılları arasında 4,2 Milyon hektar alanda tarımsal uygunluk ve 
potansiyel kullanım haritaları ve raporları hazırlanmıştır. 

• 2016 yılı içinde 1 Milyon hektar alanın bitirilmesi planlanmış olup, 
Ağustos sonu itibari ile 500 Bin hektarı tamamlanmıştır. 2017 yılında 
ise 600 Bin hektar alanda tarımsal uygunluk ve potansiyel kullanım 
harita ve raporlarının hazırlanması hedeflenmektedir. 
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• Ülkemizde 2017 yılından itibaren tarımsal gelişim eksenli arazi 
kullanım planlaması çalışmalarına başlanacaktır. Arazi Kullanım 
Planları ile tarım arazilerimizin amaç dışı kullanımı önlenecek, 
tarım dışı kullanım taleplerinin alternatif alanlara yönlendirilmesi 
sağlanacaktır. 

• Tarım arazilerinin envanterinin çıkarılması ve bu arazilerin korunması 
amacıyla ülke düzeyinde yürütülen “Sayısal Toprak veri Tabanının 
İyileştirilmesine” yönelik çalışmalara 2015 yılı Aralık ayında 
başlanılmış olup, 2017 yılı Haziran ayına kadar tamamlanması 
planlanmaktadır

• Tarım dışı kullanım taleplerinin takip edilmesi, tarım arazilerinin 
korunması ve aynı zamanda tarım dışına çıkarılmak istenilen 
arazilerin kontrollü yönetimini sağlamak üzere otomasyon sisteminin 
oluşturulması çalışmaları 2016 yılı sonu itibariyle tamamlanacak 
olup, 81 İl Müdürlüğümüzde 2017 yılında portalın kullanımına 
başlanacaktır.

6.5. Modern Sulama Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması 

Sulamadan beklenen üretim ve kalite artışının sağlanması amacıyla 
modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar devam 
etmektedir. 
Damla ve yağmurlama sulama sistemlerine yönelik yatırımlara %50 hibe 
desteği ve sıfır faizli kredi uygulaması devam etmektedir. Kırsal Kalkınma 
Programı kapsamında %50 Hibe desteği 2020 yılına kadar devam 
edecektir. 
Hibe ve krediler ile 2006’dan bugüne kadar toplam 6,8 Milyon dekar 
alanda damla ve yağmurlama sulama sistemi kurulmuştur. 

Basınçlı Sulama Yatırımlarına Yönelik Hibeler ve Krediler 

Destek Türü Proje 
Sayısı

Hibe/ Kredi 
Miktarı

(Milyon TL)

Sulanan 
Alan (dekar)

Hibe Desteği (2006-2015) 11.136 250 943.628
Sıfır Faizli Kredi Uygulaması 
(2006-2016) 248.412 2.656 5.902.424

TOPLAM 259.548 2.906 6.846.052
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası 
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BİTKİSEL
ÜRETİME
YÖNELİK
ÇALIŞMALAR7
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7.1. Tohumculuk Çalışmaları 

Tohumculuk sektörümüz uluslararası sistemlerle entegrasyonunu sağlamış 
olup, Türkiye uluslararası normlarda (OECD-ISTA-UPOV-AB) tohum üretim 
ve sertifikasyon sistemine sahip bir konuma ulaşmıştır. 

Tohumculuk sektörü büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. 2015 
yılında sertifikalı tohum üretimi 896 Bin ton olarak gerçekleşmiştir.   

Sertifikalı tohum kullanımı hububatta %25, mısırda %300, ayçiçeğinde %80 
verim artışı sağlamaktadır. Özel sektörle birlikte sertifikalı tohum temini için 
2017 yılında çalışmaların yoğunlaştırılması ve 2018 yılında sertifikalı tohum 
kullanımının zorunlu hale getirilmesi planlanmaktadır.

2015 yılında, 70 ülkeye 103 Milyon Dolar değerinde yaklaşık 27 Bin ton 
tohum ihracatı yapılarak tohumluk ihracatında önemli artış sağlanmıştır.
 
7.2. Meyve ve Sebze Üretimini Geliştirme Çalışmaları  

Sertifikalı Fidan Desteği
Kaliteli ve ihracat potansiyeli yüksek meyve üretimini artırmak amacıyla 
sertifikalı fide/fidan kullanımı 2005 yılından itibaren desteklenmektedir. 
2016 yılında Ekim ayı itibariyle sertifikalı fide/fidan kullanımı kapsamında 
çiftçilere 27 Milyon TL destek ödenmiştir. Sertifikalı fidan üretimi ise ilk 
defa 2016 yılında destek kapsamına alınmıştır. 

Sağlanan destekler çerçevesinde sertifikalı çilek fidesi ve fidan üretimi 
önemli miktarda artmıştır. 2015 yılında sertifikalı fide/fidan üretimi 132 
Milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Bugün meyvecilikte kullanılan fidan 
ve fidelerin %90’ı yurtiçinde üretilip sertifikalandırılmaktadır.  

Sanayiye yönelik sertifikalı çeşitlerle yeni bahçe kuran üreticilerimize 
sertifikalı fidan desteği daha yüksek verilmekte olup, böylece sanayilik 
potansiyeli yüksek çeşitlerin yetişmesi teşvik edilmektedir. 

Tohumluk Üretimi            
(Bin Ton)
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Kaynak:  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
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Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

81

Sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi desteklenmektedir. 
2016 yılında Ekim ayı itibariyle sertifikalı tohum kullanımı kapsamında 
çiftçilerimize 147 Milyon TL, sertifikalı tohum üretimi yapan üreticilere ise 
53 Milyon TL destek ödenmiştir. 

Sebzecilikte, 2004 yılında başlatılan ve bir Ar-Ge projesi olan, “Türkiye F1 
Hibrit Sebze Çeşitlerinin Gelişmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel 
Sektör İşbirliği Projesi” ile yerli hibrit sebze çeşitlerinin kullanım oranı 2004 
yılında %10 iken, 2015 yılında %60’a ulaşmıştır.  
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Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu 
2016 yılında zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu ilk defa destek kapsamına 
alınmıştır. 
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan, verim ve kaliteden düşmüş geleneksel 
zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı zeytinlik alanlarda, verim ve kalitenin 
artırılması amacıyla zeytinlik alanın en az 1/5 inde gençleştirme budaması 
uygulamasını gerçekleştiren üreticilere budama yapılan alan üzerinden 
dekara 100 TL destek verilmektedir. 

Bitkisel Üretimde Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi 
Küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 
tarımsal arazisi 5 dekar ve altında olan meyve (çay, fındık hariç) ve sebze, 
yetiştiriciliği yapan işletmeler 2016 yılında destek kapsamına alınmıştır.  

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlarını yaptıran üreticilere dekar başına 
100 TL destek verilmektedir.

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği
Fındıkta alan bazlı gelir desteğine 2015 yılında devam edilmiş olup, Tokat 
ve Bolu İllerinin de ilave edilmesi ile toplam 16 il ve 123 ilçede dekara 
170 TL destek sağlanmıştır.  2015 yılı ürünü için 2016 yılında toplam 825 
Milyon TL destek ödenmiştir. Fındıkta alan bazlı desteğin başladığı 2009 
yılından 2016 yılına kadar toplam 5,2 Milyar TL ödeme yapılmıştır. 

2016 yılı mahsulü için fındık üreticilerine 170 TL/da fındık alan bazlı gelir 
desteği verilecek olup, ödemeler 2017 yılında yapılacaktır. 

7.3. Seracılık ve Örtüaltı Üretiminin Geliştirilmesine Yönelik 
Çalışmalar 

Örtüaltı alanı ve üretim miktarında önemli artışlar sağlanmış olup, örtüaltı 
üretiminde dünyada önemli üretici ülkelerden biri konumuna yükselmiş 
bulunmaktayız.   

Örtüaltı Üretimi Alanı ve Üretim Miktarı

Yıllar
Üretim 
Alanı   

(Bin Dekar)

Üretim Miktarı (Ton)

Sebze Meyve  TOPLAM 

2002 536 4.160.421   110.843 4.271.264
2014  643 6.142.078   339.742 6.481.820
2015 664 6.352.143 368.297 6.720.440

2002-2015 
Değişim (%) 24 53 232 57

Kaynak: TÜİK

Üretimde verimliliği artırmak ve üretim sezonunu uzatmak amacıyla 
çiftçilere seraların modernizasyonu için sübvansiyonlu kredi desteği 
sağlanmıştır. Seraların modernizasyonuna yönelik yatırım kredileri sıfır 
faizli, işletme kredileri ise %50 faiz indirimli sağlanmaktadır. 

Ayrıca seracılık yapan üreticilerimiz; mazot, gübre, toprak analizi desteği, 
örtüaltı iyi tarım desteği,  bombus arısı desteği, biyolojik ve biyoteknik 
mücadele desteği, TARSİM sera sigortası poliçe desteği, yayım ve 
danışmanlık gibi konularda desteklerden yararlanmaktadırlar.

7.4. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 

Bakanlığımızca, üretimin geliştirilmesi ve uluslararası piyasaların istediği 
kalitede tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini artırılması amacıyla  “Itrî ve 
Tıbbî Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” hazırlanarak 
uygulanmaya başlamıştır.     

Proje halen 35 İlimizde yürütülmekte olup, kademeli olarak projenin 81 
İlimizde uygulanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında; adaçayı, 
çörekotu, lavanta, kekik gibi bazı önemli bitkilerde üretim artışları 
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sağlanması, tıbbi ve aromatik bitkilerin iç ve dış ticarete uygun olarak 
yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Proje kapsamında; 
• 2015 yılında 212 çiftçiye 653 dekar alanda 19 türde demonstrasyonlar 

yapılmış olup, 1.050 çiftçi ve 735 teknik personele yetiştiricilik tekniği 
konusunda eğitimler verilmiştir. 

• 2016 yılında 800 dekar alanda demonstrasyon kurulması planlanmış 
olup, çiftçi ve teknik personel eğitimlerine devam edilecektir. 

• Ayrıca sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla 2015 yılında üç 
çalıştay yapılmış olup, bu çalıştaylar neticesinde “Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Strateji Belgesi” Hazırlık Belgesi” hazırlık çalışmalarına 
başlanmıştır.

Bakanlığımızca tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik destekler sağlanmaktadır.

• Tıbbi ve aromatik bitkilerde iyi tarım uygulamaları yapan ve ÇKS’ye 
kayıtlı üreticilere 100 TL/dekar destek verilmektedir.    

• Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi kapsamında 2016 yılında, 
ÇKS’ye kayıtlı 5 dekar ve altındaki tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği 
yapan işletmelere dekar başına 100 TL destek uygulaması 
başlatılmıştır. 

• Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik işletmelerin kurulması 
ve modernizasyonuna IPARD ve kırsal kalkınma destekleri 
kapsamında %50 oranında hibe destekleri verilmektedir. 

Yapılan çalışmalar ve sağlanan desteklerle, tıbbi ve aromatik bitkilerin 
üretimi son 10 yılda %266 oranında artmıştır.  

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Miktarı

Bitki Türü 2004 
(Ton)

2014 
(Ton)

2015 
(Ton)

Adaçayı - 19 80
Anason 11.000 9.309 9.050
Çörekotu - 140 425
Çemen (Buy) 1.000 218 491
Lavanta - 297 400
Kekik 7.000 11.752 12.992
K. Biber (Baharatlık) 30.000 186.291 204.131
Kimyon 15.000 15.570 16.897
Kişniş  1 11
Nane 6.500 14.700 14.950
Oğulotu (Melissa) 238 242 -
Rezene - 2.289 1.461
Şerbetçiotu 1.100 1.832 1.869
TOPLAM 71.838 242.660 262.757

Kaynak: TÜİK

7.5. Süs Bitkilerine Yönelik Çalışmalar 
Süs bitkileri yetiştiricilerine destekler sağlanmaktadır.

• Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi kapsamında 2016 yılında 
ÇKS’ye kayıtlı 5 dekar ve altında olan süs bitkisi yetiştiren işletmelere 
dekar başına 100 TL destek uygulaması başlatılmıştır. 

• İyi tarım uygulamaları kapsamında süs bitkileri yetiştiriciliği 
yapan üreticilere ÇKS kayıtlı olmak şartıyla 100 TL/dekar destek 
verilmektedir.
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• Süs bitkileri üreticilerine; mazot ve gübre destekleri verilmektedir.
• Ayrıca, süs bitkilerine yönelik yatırımlar IPARD ve diğer kırsal 

kalkınma hibelerinden faydalanmaktadır.  

Yapılan çalışmalar ve sağlanan desteklerle son yıllarda süs bitkileri üretim 
miktarı önemli oranda artış göstermiştir. 

Süs bitkileri üretim miktarı 2011 yılında 1 Milyar adet iken, 2015 yılında 
%60 artışla 1,6 Milyar adede yükselmiştir. 

7.6. Gübre Kullanımında KDV İndirimi ve Yeni Düzenlemeler   

Bitkisel üretimde önemli bir girdi olan kimyevi gübrede %18 olan KDV oranı 
2016 yılı Şubat ayında yapılan yasal düzenleme ile tamamen kaldırılmıştır. 
Bu düzenleme bitkisel üretimde maliyetin azaltılması ve üretici karlılığının 
artmasına önemli katkı sağlamıştır. 

Bakanlığımızca 2005 yılında başlatılan kimyevi gübre desteği devam 
etmektedir. Gübre desteğine ilave olarak verilen toprak analizi desteğinde 
2016 yılında yeni düzenlemeler yapılmış olup, böylece toprak analizi 
desteğinin daha etkin ve amacına uygun şekilde kullanımı sağlanmıştır. 

Terör faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla sadece patlayıcı yapımında 
kullanılan 4 tip nitratlı gübrenin satışı ve sevkiyatı 2016 Haziran  ayında 
durdurulmuştur. Çiftçilerimize nitratlı gübrelere alternatif olarak sıvı nitratlı 
gübre, ÜRE ve % 21 AS (Amonyum Sülfat) gübreleri önerilmektedir. 
Yediemine alınmadan dolayı gerek bayinin gerekse de çiftçinin ekonomik 
olarak bir kaybının olmaması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca, nitratlı gübrenin patlayıcı özelliğini giderecek ve bitkiye ihtiyacı 
olan azotu verebilecek şekilde düzenlenmesine ilişkin TÜBİTAK ile 
görüşmeler yapılmakta olup, bu çerçevede yürütülen Ar-Ge faaliyetleri 
devam etmektedir.

7.7. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları 

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, çevre dostu ve doğal üretim 
teknikleri içeren üretim faaliyetleri olup, Bakanlığımızca bu kapsamdaki 
çalışmalara önem verilmektedir. Hazırlanan ve uygulamada olan “Organik 
Tarım Stratejik Planı” ve “Organik Tarım Ulusal Eylem Planı” çerçevesinde 
önemli çalışmalar yürütülmektedir.

Organik tarıma 2005 yılında başlayan destek devam etmektedir. Bu 
kapsamda 2015 yılında organik üretim için toplam 89 Milyon TL destek 
ödenmiş olup, 2016 yılında ekim ayı itibariyle 57 Milyon TL destek ödemesi 
yapılmıştır.  

2016 üretim yılında organik tarım destekleri kategori bazında yeniden 
düzenlenmiştir. Bu kapsamda 4 kategoriye ayrılan desteklerde her bir 
kategori için verilen destek miktarı belirlenmiş, kaliteli ve uygun organik 
tarıma sağlanan teşvik devam etmiştir. 

“Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında 
Ar-Ge projeleri ve eğitim-yayım çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar 
kapsamında; 2016 yılında 50 İl Müdürlüğünde 84 adet proje, Bakanlığımıza 
ait 11 araştırma kurumunda 16 adet proje yürütülmektedir. 

Ülkemizde yapılan organik tarımda ürün çeşidi, üretim alanı ve üretim 
miktarında önemli gelişmeler sağlanmıştır. 1985 yılında sadece 8 ürün 
çeşidinde yapılan organik üretim, 2015 yılında 197 ürün çeşidine ve 450 
işlenmiş ürün çeşidine ulaşmıştır. 2015 yılında 515 Bin hektar alanda 1 
Milyon 829 Bin ton organik üretim gerçekleşmiştir.
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Organik Tarım verileri

Yıllar
Ürün

Sayısı
Çiftçi
Sayısı

Toplam Alan 
(hektar) Üretim Miktarı (ton)

2002 150 12.428 89.827 310.125
2015 197 69.967 515.268 1.829.291

2002-2015 
Değişim(%) 31 463 474 490

Kaynak: TÜİK  

Sağlanan destek ve eylem planları çerçevesinde kültüre alınmış organik 
tarım alanının toplam tarım alanı içindeki payı; 2002 yılında %0,3 iken, 
2016 yılında %2’ye çıkmıştır. Bu oranın önümüzdeki 10 yıl içerisinde %5’e 
çıkarılması hedeflenmektedir.  

İyi Tarım Uygulamaları çalışmaları Bakanlığımızca 2004 yılında 
başlatılmıştır. Bunu takiben 2007 yılında ilk sertifikalı üretim gerçekleştirilmiş 
olup, iyi tarım uygulamaları yapan üreticiler 2008 yılından itibaren 
desteklenmektedir. 2015 yılında iyi tarım uygulamaları kapsamında 
çiftçilere 81 Milyon TL destek ödenmiştir. 2016 yılında ise Ekim ayı itibariyle 
108 Milyon TL destek ödenmiştir. 2015 üretim sezonunda meyve, sebze 
ve örtüaltı üretiminin yanında süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler için iyi 
tarım uygulamaları ilk kez destek kapsamına alınmıştır. 

2012 yılında 12 ilimizde uygulanmaya başlanan “İyi Tarım Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” 2016 yılında 28 ilde uygulanmaktadır. 

Sağlanan destekler ve uygulanan projeler sayesinde 2015 yılında iyi tarım 
uygulamaları yapılan alan 347 Bin hektara, üretim miktarı ise yaklaşık 3,2 
Milyon tona ulaşmıştır. 

İyi Tarım Uygulamaları verileri

Yıllar
Çiftçi 
Sayısı

(Kişi)

Üretim alanı  
(Hektar)

Üretim Miktarı  
(Ton)

2007 651 5.361 149.693
2015 39.740 346.570   3.271.239

2007-2015 
Değişim (%) 6004 6.365 2085

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

7.8. Tarım Sigortaları, Doğal Afetler ve Çevrenin Korunmasına 
Yönelik Çalışmalar

Üreticiler için önemli bir uygulama olan tarım sigortaları kapsamında poliçe 
bedelinin %50’si Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu oran açık alanda 
yetişen meyvelerde don riski için %67’ye kadar çıkabilmektedir. 

Doğal afetlere yönelik Bakanlığımız İl/ilçe Müdürlüklerine ve Tarım 
Sigortaları Havuzuna (TARSİM) yapılan ihbarlar doğrultusunda 
Bakanlığımız teknik elemanları ve TARSİM Eksperleri tarafından yerinde 
incelemeler ve hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır.

02016 yılında Ekim ayı sonu itibariyle 555 Milyon TL sigorta pirim desteği, 
524,5 Milyon TL hasar tazminatı ödenmiştir. Son 10 yıl içinde toplamda;  

• 7,2 Milyon adet poliçe düzenlenmiş,
• 91 Milyar TL değerinde tarımsal varlık sigorta altına alınmış,
• 2,6 Milyar TL prim desteği ödenmiş,
• 2,9 Milyar TL hasar tazminatı ödenmiştir. 
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2017 yılında tarım sigortalarının kapsamı genişletilecek ve yeni uygulamalar 
başlatılacaktır. Bu kapsamda;

• İlk defa pilot olarak belirlenen 81 ilin 81 ilçesinde buğday ürününde 
kuraklık, don, aşırı yağış, aşırı nem gibi risklerden oluşan “İlçe Bazlı 
Kuraklık Verim Sigortası”na geçilecektir.

• Kiraz ürününde kayıplara neden olan hasat öncesi yağmur riski de 
sigorta kapsamına alınacaktır.

• 2006 yılından itibaren sistemimizde ürün sigortası yapılırken 2017 
yılında ürünün yanında meyve ağaçları ve asmalar içinde dolu, 
yangın, hortum, sel ve su baskını, kar ağırlığı, heyelan ve deprem 
risklerinin kapsama alınması sağlanacaktır.

• Asmalarda üzümün yanında asma yaprağı için de dolu, yangın, 
fırtına, hortum, heyelan, deprem, sel ve su baskını riskleri teminat 
altına alınacaktır.

• Hayvan hayat sigortalarında, hırsızlık riski teminat altına alınacaktır.  

Ayrıca, 2016 Eylül ayında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 
2016 yılında çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi 
üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
düşük faizli kredi borçları 1 yıl süreyle erteleme işlemleri yapılmaktadır.

2090 sayılı Kanun kapsamında, (5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 
kapsamına alınamayan afetlerden zarar gören) 2015 yılında; 5 ilde 278 
çiftçiye 1.885.813 TL karşılıksız nakdi yardım yapılmıştır. 01 Ocak – 31 
Ekim 2016 tarihleri arasında da 3 ilde 7 çiftçiye 322.952 TL karşılıksız 
nakdi yardım yapılmıştır.
Tarımsal Nitrat Kirliliği İzleme Çalışması 
Ülke çapında tarım alanları içerisinde kalan yerüstü ve yeraltı sularında 
yaklaşık 3.915 noktada tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği 
izleme çalışmaları 20 adet mobil laboratuvar ve 41 ilde bulunan sahada 
kullanıma uygun cihazlarla düzenli olarak ve yerinde yürütülmektedir. 
İzleme sonuçlarına bağlı olarak Ülkemizdeki nitrata hassas bölgeler 
belirlenecektir. Ayrıca,  tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliği 
önlemeye yönelik tedbirlerin alınması ve bilinçlendirme faaliyetleriyle de 
kirliliğin önlenmesi planlanmaktadır. 

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı (ÇATAK) 
Toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin 
azaltılması yönünde gerekli kültürel tedbirlerin alınması, üreticilerin tarım-
çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla “Çevre Amaçlı Tarımsal 
Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı”  uygulanmaya başlamıştır. 

ÇATAK Programı 2016 yılında 51 ilimizde uygulanmaktadır. Program 
kapsamında destekleme kategorilerinde yer alan uygulamaları 
gerçekleştiren üreticilere son 10 yılda toplam 233 Milyon TL destek 
sağlanmıştır. Bu uygulamalar neticesinde 2,2 Milyon dekar tarım alanında 
yapılan faaliyetlerin çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indiren 
uygulamalar yapılmıştır.  

7.9. Bitki Sağlığı Çalışmaları

Bakanlığımızca kaliteli ve sağlıklı bitkisel üretim için bitki sağlığı 
çalışmalarına ağırlık verilmekte, yayılma ve bulaşmayı önleyici tedbirler 
alınmaktadır. Bitki sağlığına yönelik çalışmalarımız aşağıda yer almaktadır.

Bitki Sağlığına Yönelik Eğitim, Yayım ve Yayın Çalışmaları: 
• Bakanlığımızca 2011-2015 döneminde toplam 9.375 teknik 

personele eğitim verilmiştir. 
• Ülkemizde bitki sağlığı ile ilgili eğitimlere yılda ortalama 200.000 

çiftçi katılmaktadır. 
• 2011-2015 döneminde, 24.099 üreticiye “Çiftçi Tarla Okulu” modeliyle 

olmak üzere toplam 1.049.214 çiftçiye bitki sağlığı uygulamaları 
hakkında eğitim verilmiştir

• Aynı dönemde; 71.000 kitap, 1.250.000 kitapçık, 2.035.000 liflet, 
731.000 afiş ve 11.500 film olmak üzere yaklaşık 4,1 Milyon basılı 
ve görüntülü eğitim materyali ücretsiz dağıtılmıştır. 

• 2016 yılında 5.000 kitap, 350.000 kitapçık, 700.000 liflet, 100.000 
afiş ve 1.000 film hazırlanması planlanmış olup çalışmalar devam 
etmektedir.
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Entegre Mücadele Çalışmaları: 
Entegre mücadele uygulamaları kapsamında gereksiz ve hatalı bitki 
koruma ürünlerinin kullanımından kaynaklanacak olumsuzlukların 
önlenmesi, sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla üreticilere üretim 
alanlarında uygulamalı eğitimler verilerek örnek alanlar oluşturulmaktadır. 

• Entegre Mücadele prensiplerinin yaygınlaştırılması amacıyla 
yürütülen çalışmalar sonucunda uygulama alanı son 3 yılda iki 
katına çıkarılmıştır. 2016 yılında 2,1 Milyon dekar alanda çalışmalar 
yürütülmektedir

• Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Çalışmaları uygulama 
alanı 224 Bin dekara çıkarılmıştır. Entegre mücadele prensipleri 
ile yetiştirilen ürünlerden hasat öncesi numune alınarak analiz 
edilmekte, kalıntı içermeyen ürünlere sertifika ve logo verilmektedir.  
Proje kapsamında sağlıklı gıda üretimi teşvik edilmektedir.

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele: 
• Bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede sürdürülebilir 

tarım için kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden biyolojik ve 
biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere 2010 yılından itibaren 
destek verilmekte ve faydalı böcek kullanımı teşvik edilmektedir. 

• Bu kapsamda örtü altında 460 TL/dekar, açıkta yetişen ürünlerde 
70 TL/dekar destek ödenmektedir. 

Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı:
• Program kapsamında, bağ, bahçe, tarla, sera gibi üretim alanlarında 

yürütülen uygulamalarla hatalı pestisit kullanımının kaynağında 
etkili denetimi sağlanmaktadır.

• 81 İlde ve 40 üründe uygulanmaktadır. 
• 81 İlde ve 40 üründe uygulanmaktadır. 
• Program kapsamında alınan numunelerden AB ve ABD’de kabul 

edilen limitlerin altında bir maksimum kalıntı limiti tespit edilmiştir. 
• Bu uygulama sayesinde en önemli ihraç ürünümüz olan domateste 

ihracat aşamasında AB tarafından istenen kalıntı analizi zorunluluğu 
Ekim 2013 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. 

Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıtlarının 
Tutulması: 
Bitkisel ürünlerde bitki koruma ürünlerinin uzman kişilerce önerilmesi, 
uygulanması ve gerekli kayıtların tutularak izlenebilirliğin sağlanması ve 
zirai ilaç kalıntısı olmayan ürün elde edilmesi amacıyla yürütülmektedir. 

• Çalışmalar kapsamında reçete uygulamasının geliştirilmesi ve 
profesyonel uygulayıcıların etkin kılınması sağlanmıştır. 

• Zirai ilaç kalıntı riski olabilecek 33 üründe üretici kayıt defteri tutma 
ve bitki koruma ürünü reçete zorunluluğu getirilmiştir. 

• Bu amaçla üreticilerimize 83.863 üretici kayıt defteri dağıtılmış ve 
17.359 kişiye reçete yazma yetkisi verilmiştir.

• Bitki koruma ürünü uygulamalarının Bakanlığımızdan  “Bitki Koruma 
Ürünleri Uygulama Belgesi” almış olan yetkili kişiler tarafından 
yapılması zorunlu hale getirilmiş ve 421.189 kişiye uygulama yetkisi 
verilmiştir.

Akdeniz Meyve Sineği Mücadele Çalışmaları: 
• Turunçgillerin ana zararlısı Akdeniz Meyve Sineğine karşı zamanında 

ve toplu mücadele yapılması ve mücadelenin etkinliğinin artırılması 
amacıyla Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin İllerinde “Akdeniz 
Meyve Sineği Mücadelesi Pilot Projesi” 289.000 dekar alanda 
yürütülmektedir. 

• Bu kapsamda belirlenen alanlarda mücadele amaçlı 37.600 adet 
kitle yakalama tuzakları üreticilere ücretsiz dağıtılmıştır. 

• Ayrıca, Ülke genelinde Akdeniz Meyve Sineğinin izlenebilirliğinin 
sağlanması amacıyla 42 İlde “Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi” 
yürütülmektedir. 

Zararlı Risk Analizi: 
• Bitkisel ürün ithalatı ile zararlı organizmaların Ülkemize taşınmasını 

önlemek ve ihracatımızda karşı ülkelerin taleplerini karşılamak 
amacı ile zararlı risk analizi yapılmaktadır. 

• Bu kapsamda ithalata yönelik zararlı risk değerlendirmesi amacıyla 
39 ülkeden 17 ürün için zararlı risk analiz raporu istenmiştir. İhracat 
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potansiyelimiz olan 9 tohum ve 32 bitkisel üründe zararlı risk analiz 
raporları hazırlanmış ve 25 ülkeye gönderilmiştir. 

• 2015 ve 2016 yıllarında daha önce ihracatımızın olmadığı 4 ülkeye 
8 tohum ve 2 bitkisel üründe ihracatın önü açılmıştır.

• Ayrıca şu ana kadar 36 zararlı organizma için zararlı risk analizi 
yapılmış olup, 4 zararlı organizma içinse çalışmalar halen devam 
etmektedir.

Bitki Karantina Çalışmaları: 
• Bitki zirai karantina tedbirleri, kontrol ve izlenebilirliğin etkinleştirilmesi 

amacıyla “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına 
Alınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında listelenmiş tüm bitki 
gruplarının naklinden önce bitki pasaportu düzenlenmesi ve kayıt 
altına alınması zorunlu hale getirilmiştir. 2016 yılında kayıt altına 
alınan operatör sayısı 81 İlde 5.716 olup, kayıt ve güncelleme 
çalışmaları devam etmektedir.

Süne Mücadelesi: 
• Süne mücadelesinde havadan ilaçlama kaldırılarak, uygulamaya 

konulan etkin tedbirler ve biyolojik mücadele çalışmaları neticesinde, 
emgili dane oranı %3,8’den %1’in altına düşürülmüştür.  

• Son 11 yılda toplam 91 Milyon adet faydalı böcek salımı ve bu 
böceklerin korunması amacıyla 6,5 Milyon adet fidan dikimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Çekirge Mücadelesi: 
• Ülkemizde tarım alanlarının dışında kalan; çayır- mera, hazine 

arazisi, köy ortak arazisi gibi şahıs mülkü olmayan yerlerde 
yürütülen çekirgeyle mücadele çalışmaları 45 İlde 101.613 dekar 
alanda yapılmıştır.

7.10. Bitkisel Üretim Durumu  
Ana Gruplar Bazında Bitkisel Üretim

Ürün Grupları 2002
(Ton)

2015
(Ton)

2016
(2. Tahmin) 

(Ton)

Tarla Bitkileri Üretimi 57.997.015 65.077.326 64.851.161
Meyve Ürünleri, Çay 
ve Baharat Bitkileri 
Üretimi

14.162.450 19.099.991 20.257.625

Sebze Üretimi 25.878.427 29.552.290 30.202.092
Kaynak: TÜİK   Not: Tarla bitkilerinde ot ve saman hariçtir.

Ürünler Bazında Bitkisel Üretim

Ürünler 2002
(Ton)

2015
(Ton)

2016
(2. Tahmin) (Ton)

Buğday 19.500.000 22.600.000 20.600.000
Mısır (Dane) 2.100.000 6.400.000 6.400.000
Çeltik 360.000 920.000 920.000
Ayçiçeği 850.000 1.680.700 1.670.960
Aspir 25 70.000 60.000
Kanola 1.500 120.000 125.000
Kültü Pamuk 2.541.832 2.050.000 2.100.000
Üzüm 3.500.000 3.650.000 4.000.000
Turunçgiller 2.493.000 3.975.873 4.240.179
Şeftali 455.000 642.727 673.583
Kayısı 315.000 680.000 730.000
Kiraz 210.000 535.600 599.187
Nar 60.000 445.750 465.150
Muz 95.000 270.500 280.251
Zeytin 1.800.000 1.700.000 1.730.000
Fındık 600.000 646.000 420.000
Antep Fıstığı 35.000 144.000 170.000
Domates 9.450.000 12.615.000 12.600.000

Kaynak: TÜİK   
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8.1. Büyükbaş Hayvancılığa Yönelik Çalışmalar 

Büyükbaş hayvancılığı geliştirmek ve üretimi artırmak amacıyla üreticilere 
farklı konularda destekler sağlanmaktadır. Hayvancılık desteklerinde 
yapılan düzenleme ile mevcutlara ilaveten 2016 yılında başlatılan yeni 
destekler, hayvancılıkta kaliteli ve ihracat potansiyeli yüksek üretimin 
geliştirilmesini hedeflemektedir. 

Büyükbaş hayvancılığa verilen destekler ve ödemeler şu şekildedir;
• Besilik Erkek Sığır Desteği: 2015 yılında 139.844 işletmedeki 

951.678 baş besilik erkek sığır için 140 Milyon TL ödeme yapılmıştır. 
2016 yılının 1. Dönemi için 46 milyon TL ödeme yapılmıştır. 

• Anaç Sığır Desteği: 2016 yılında 333.534 işletmedeki 1.970.025 
baş anaç sığır için 527 Milyon TL destek ödenmiştir.

• Buzağı Desteği: 2016 yılının 1. dönemi için 245.035 işletmedeki 
1.052.485 baş buzağı için 84 Milyon TL destek verilmiştir.

• Çiğ Süt Desteği: 2015 yılında 8,6 Milyon ton süt için 632 Milyon TL 
ödeme yapılmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 2,3 Milyon 
ton süt için 256 Milyon TL ödeme yapılmış olup, ödemeler devam 
edecektir.

• Besi Materyali Üretimi Desteği: 2016 yılında 110.192 işletmedeki 
525.805 baş anaç sığır için 184 Milyon TL, 47.077 işletmedeki 
139.731 baş buzağı için 21 Milyon TL destekleme ödemesi 
yapılmıştır.

• Malak Desteği: 2016 yılında 8.661 işletmedeki 32.475 baş hayvan 
için 4,9 Milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

• Anaç Manda Desteği: 2016 yılında 8.760 işletmedeki 36.769 baş 
hayvan için 14,7 Milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

• Süt Tozu Desteği: 2016 yılında çiğ süt arzının fazla olduğu 
dönemlerde piyasadan çekmek suretiyle üretici fiyatlarında 
istikrarın sağlanması amacıyla; ihracatçı firmalara ihraç ettikleri 
ürünlerde kullandıkları çiğ süt ve/veya süt tozu karşılığında 47,3 
Bin ton süttozu (473 Bin ton çiğ süt eş değeri) karşılığı 202 Milyon 

TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Uygulamanın başladığı 2009 
yılından bugüne kadar toplam 202 Bin ton süt tozu için toplam 664 
Milyon TL destek ödenmiştir. 

• Süt İçeriğinin Tespiti Desteği: 2016 yılında 2.480 işletmedeki 
64.795 baş hayvan için 3,2 Milyon TL destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 

GAP-DAP Kapsamında Hayvancılık Yatırımlarına Yönelik Destekler 
Kapasitesi 50-300 baş arası anaç olmak şartıyla, GAP kapsamındaki 
illerde damızlık süt işletmesi, DAP kapsamındaki illerde kombine veya 
etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlara; İnşaat için %30, makine ve gebe 
düve alımı için %40 oranında hibe desteği sağlanmıştır. 2015 yıl sonu 
itibariyle tamamlanan projeler kapsamında;

• GAP illerinde; 207 proje tamamlanmış, 106 Milyon TL hibe sağlanmış 
ve proje kapsamında 28.203 hayvan alımı sağlanmıştır. 

• DAP illerinde; 171 proje tamamlanmış, 55,4 Milyon TL hibe 
sağlanmış ve proje kapsamında 15.438 hayvan alımı sağlanmıştır. 

• Devam eden yatırımlar tamamlandığında hibe ödemeleri 
yapılmaktadır. 

GAP-DAP-KOP-DOKAP Kapsamında Damızlık Materyal ve İnşaat 
Yatırımlarının Desteklenmesi  
GAP, DAP, KOP ve DOKAP projelerinin yürütüldüğü illerimizde 2014-2018 
döneminde uygulanan proje kapsamında küçük ve orta ölçekli büyükbaş 
ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine destekler sağlanmaktadır. 

Proje kapsamında 2016 Ekim ayı itibariyle gerçekleşen yatırımlar şu 
şekildedir:

• Yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ağılların inşaatına 
%50 hibe desteği verilmektedir. 2016 Kasım ayı itibariyle toplam 
6.888 proje için 89,4 Milyon TL hibe ödenmiştir. 11.323 projenin 
yapımı devam etmektedir.
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• Hayvancılık işletmelerinin satın aldıkları yüksek verimli erkek 
damızlık (boğa, koç, teke) materyale %80 hibe desteği 
verilmektedir. Yetiştiriciler damızlık boğaları, TİGEM işletmelerinden 
veya Bakanlığımıza kayıtlı hastalıktan ari işletmelerden temin 
edebilmektedir. Damızlık koçlar ise halk elinde ıslah projesi 
kapsamındaki sürülerden veya TİGEM işletmelerinden temin 
edilmektedir. Damızlık materyali olarak; 3.477 baş boğa, 14.731 
baş koç ve 852 baş teke dağıtımı yapılmıştır.

Suni Tohumlama ve verimli Hayvan Varlığının Artırılmasına Yönelik 
Diğer Çalışmalar 
Suni tohumlama hayvan ıslahında en önemli araç olup, Bakanlığımızca 
bu çalışmalara önem verilmektedir. Yapılan çalışmalar sayesinde suni 
tohumlama sayısında önemli artışlar görülmektedir. Bu kapsamda; 

• 2015 yılında 4 Milyon 144 Bin adet suni tohumlama yapılmıştır. 
• 2016 Ekim ayı sonu itibariyle 2,3 Milyon adet suni tohumlama 

yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.  

Bakanlığımızca ıslah kapsamında yürütülen bazı çalışmalar şu 
şekildedir;
• 01/04/2016 tarihinde “Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve 

Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” çıkarılmıştır. Bu tarihten önce 
çiftçilerimiz saf yetiştiricilikten vazgeçip melez yavruların da 
elde edilmesi yoluna gittiklerinde buzağı desteklemesinden 
faydalanamadılar. Hâlihazırda Bakanlığımız tarafından saf 
yetiştiricilikle beraber melez yavrularında destekleme kapsamına 
alınarak hem kırmızı et üretiminin artırılması sağlanmakta hem de 
yetiştiriciler desteklemeden faydalanmaktadır.  

• 35 İlimizde devam eden “Besi Materyali Üretim Projesi” sayesinde 
2018 yılına kadar ücretsiz etçi ve kombine ırkların dondurulmuş 
spermalarının dağıtılması ile suni tohumlama çalışmaları ve kırmızı 
et üretiminin artırılması hedeflenmektedir. 

• Genetik ıslah çalışmalarına yönelik olarak büyükbaş hayvanlarda 
“Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü”  ile “ Döl Kontrolü” projelerine devam 
edilmektedir.  Bu projelerle Ülkemizde sığır türünde soy kütüğü ve 
ön soy kütüğü sistemine kayıtlı 952.041 işletmede 7.081.749 baş 
dişi hayvan sayısına ulaşılmıştır. Döl Kontrolü Projesi ile de 123 
baş boğadan bugüne kadar 4,1 Milyon doz sperma üretilmiş olup, 
bunun 3,1 Milyon dozu dağıtılarak sahaya sunulmuştur. Siyah 
Alaca dışında kombine verim yönlü Simental ve Esmer ırkların da 
döl kontrolü çalışmalarına devam edilmektedir.

• Manda türünde soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulmasına 
ilişkin eğitim çalışmaları tamamlanmış ve bu amaçla oluşturulan 
kayıt sistemi devreye sokulmuştur.

• Damızlık Değer Tespiti Projesinde genomik yöntem kullanılarak 
yüksek verimli kaliteli damızlık hayvanlar seçilmesi ve projeye 
2016-2018 dönemi yatırım bütçesi ile başlanılması için çalışmalar 
devam etmektedir. Projenin alt yapısı tamamlandıktan sonra pilot 
uygulamalara başlanacaktır. Cinsiyeti belirlenmiş sperma üretimi ile 
ilgili çalışmalar da devam etmektedir.

Suni Tohumlama Sayısı
(Bin Adet)
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Kaynak:  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
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• Mobil suni tohumlama uygulaması 2017 yılından itibaren ülkemizin 
tamamında başlayacaktır. Söz konusu uygulama ile suni tohumlama 
kayıtları uygulayıcılar tarafından anlık olarak e-ıslah sistemine 
aktarılabilecektir.

8.2. Küçükbaş Hayvancılığa Yönelik Çalışmalar   

Ülkemiz coğrafyasına en uygun yetiştiricilik olan küçükbaş hayvancılığa 
yönelik destekler devam etmektedir. Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi 
çalışmaları kapsamında yürütülen bazı önemli çalışmalar şu şekildedir;

• Anaç koyun-keçi desteği kapsamında 2016 yılında 201.890 
işletmeye 22,8 Milyon baş hayvan için 500,8 Milyon TL destek 
ödenmiştir.   

• Küçükbaş hayvan sütüne pirim desteği verilmektedir. 2015 yılında 
28 Milyon TL, 2016 yılının ilk üç aylık dönemi için 5 Milyon TL destek 
ödenmiştir.

• Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yatırım ve işletme durumuna göre 
sağlanan sübvansiyonlu kredi uygulamalarına 2016 yılında da 
devam edilmiştir.

• Kapsamı genişletilen “Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğini Geliştirme 
Projesi” ile 2016 yılında 33 ilimizde üreticilere damızlık koç ve teke 
dağıtımı yapılmaktadır. 

• Küçükbaş hayvan için verilen tiftik desteği kapsamında 2016 yılında 
409 üreticiye 187.106 kg tiftik için 4,1 Milyon TL ödeme yapılmıştır.

• Bakanlığımız ile İŞKUR arasında imzalanan protokol çerçevesinde 
Sertifikalı Sürü Yöneticisi (çoban) Programı başlatılmıştır. Program 
kapsamında küçükbaş hayvancılığa yönelik sürü sağlığı ve yönetimi 
konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Yapılan 
eğitimlerde kursiyerlerin zaruri ödemeleri ve sigorta primleri devlet 
tarafından karşılanmaktadır. 

• Sertifika almış sürü yöneticisi (çoban) istihdam eden 250 baş ve 
üzeri anaç küçükbaş hayvancılık işletmelerine 5.000 TL destek 
ödenecektir.

• Sürü Yönetimi Elemanı Programı için 720 kurs açılmış olup, toplam 
23.218 kişiye eğitim verilmiştir. 2015 yılında toplam 57 ilde sürü 
yöneticisi istihdamı yapan 2.973 işletmeye destekleme ödemesi 
yapılmıştır. Sertifikalı Sürü Yöneticisi istihdam eden işletimlere 
sağlanan desteğe devam edilecektir. 

• Küçükbaş hayvanlarda ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy 
kütüğü kayıtlarının tutulmasına ilişkin olarak Soy Kütüğü Bilgi 
Sisteminin (SOYBİS) yazılım çalışmaları tamamlanmış olup, 
deneme aşamasındadır. 

8.3. Hayvancılıkta Sözleşmeli Üretimin Geliştirilmesi  

Bakanlığımızca, üreticilerin ürünlerini uygun fiyatla satması ve kaliteli 
ürün arzının sağlanması amacıyla et ve sütte sözleşmeli üretime yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda sütle ilgili olarak gerekli mevzuat 
çalışmaları yapılmış, kırmızı ette ise Et ve Süt Kurumu tarafından alım 
ve prim miktarları belirlenmiş olup, ihtiyaç ve piyasa durumlarına göre 
güncellemeler yapılabilmektedir. 

Sözleşmeli Süt Tedariğinin Yaygınlaştırılması 
Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik ile 
süt sanayicisinin sütü sözleşme kapsamında tedarik etmesi zorunlu hale 
getirilmiştir. 

Üreticiye sütünü satma aşamasında önemli kolaylıklar sağlayan bu 
uygulama ile sanayiye kaliteli süt sağlanması da hedeflenmektedir. 

Yönetmelik kapsamında; sözleşmeli usulde sanayiye arz edilen çiğ sütte, 
uyulması gereken kurallar (Çiğ sütün; cinsi, miktarı, fiyatı, üretim şekli, 
teslim tarihi) net olarak belirlenmiştir. Sanayici doğrudan üretici ile veya 
birlikle sözleşme imzalayabilecektir. Sözleşme süresi 6 aydan az, 1 yıldan 
fazla olamayacak, ancak süre bitiminden önce uzatma yapılabilecektir. 
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Sözleşmeler 5488 sayılı Kanun kapsamında olduğundan damga 
vergisinden muaftır.
Ayrıca, süt sanayi firmalarının üreticilere süt üretimi karşılığında sağladığı 
yemler için de kriterler belirlenmiş olup, belli kalitenin altında yem 
veremeyeceklerdir. Sanayici üreticiye kesif yem verecek ise, süt/süt yemi 
paritesi 1,3’ün altında olamayacaktır. 

Kırmızı Ette Sözleşmeli Üretimin Yaygınlaştırılması 
Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hayvancılığımızın geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir kırmızı et üretimi için 2011 yılında büyükbaş, 2015 yılında 
ise küçükbaş için başlatılan sözleşmeli besicilik devam etmektedir. Bu 
kapsamda besicilere; kg et başına sözleşme primi, erken kesim-geç kesim 
primi ve nakliye primi sağlanmaktadır. 

ESK tarafından 2016 yılı Ağustos sonu itibariyle 363 büyükbaş hayvan 
üreticisi ile 60.382 başlık büyükbaş, 5 küçükbaş hayvan üreticisi ile 535 
başlık küçükbaş hayvan kesim sözleşmesi imzalanmıştır.

Besiciliğin ve besicilerimizin desteklenmesi amacıyla, kombinalarımızın 
bulunmadığı yerleşim yerlerinde uygun görülen kesimhanelerle 
sözleşmeler yapılarak kesim hizmeti verilmeye başlanmıştır.

8.4. Hayvan Sağlığı Çalışmaları

Şap Hastalığının Kontrolü Çalışmaları 
Şap hastalığı yönünden Ülkemizin Trakya Bölgesi 27 Mayıs 2010 
tarihinden itibaren aşılı ari statüsündedir.  Anadolu ise endemik durumdadır. 
Anadolu’da da şap hastalığı yönünden aşılı ari statü elde edilmesi için 
“Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının 
Kontrolü ve Eradikasyonu Eylem Planı” hazırlanmış ve söz konusu plan 
2014 yılında uygulanmaya başlamıştır. 

Söz konusu plan kapsamında Güney Marmara, Ege, Batı-Orta Karadeniz’in 

tamamı ile Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin büyük çoğunluğundan 
başlamak üzere kademeli olarak Ülkemizin Anadolu kısmına da şap 
hastalığı yönünden aşılı arilik statüsü kazandırılması hedeflenmiştir.

Güney Marmara, Ege, Batı-Orta Karadeniz’in tamamı ile Akdeniz ve İç 
Anadolu bölgelerinin büyük çoğunluğu aşılı ari statüye ulaştırmak ve şap 
hastalığına duyarlı hayvan varlığımızı korumak amacıyla bölgede bulunan 
büyükbaş hayvanlar yılda 2 kez, küçükbaş hayvanlar ise mihraklarda 
ve riskli alanlarda şap hastalığına karşı aşılanacaktır. Anadolu’da diğer 
yerlerde ise şap hastalığına duyarlı hayvan varlığımızı korumak için 
büyükbaş hayvanlar yılda iki kez,  küçükbaş hayvanlar ise mihrak görülme 
durumuna göre aşılanmaktadır. 

Şap hastalığı ile mücadelede, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü tarafından 
üretilen 6PD50 değerindeki aşılar, aşı bedeli alınmadan tatbik edilmektedir. 
Yeni üretilen bu aşı ile hastalıkla mücadelede etkinlik artırılmıştır. 

Şap hastalığı ile etkin mücadele kapsamında; mihrakta temizlik, 
dezenfeksiyon, kordon, karantina,  hayvan hareketlerinin kısıtlanması ve 
gerektiğinde hayvan pazarlarının kapatılması gibi tedbirler de alınmaktadır. 

Şap hastalığının kontrol ve eradikasyonunda başarının artırılmasına 
yönelik değişik illerde gerçekleştirilen “Gerçek Zamanlı Saha Tatbikatı ve 
Salgın Yönetimi Eğitimi” 2017 yılında da devam edecektir.  

Kuduz Hastalığının Kontrolü Çalışmaları
Kuduz hastalığı ile mücadele hem yaban hayatında havadan aşılama 
ile hem de sahipli ya da sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması yolu ile 
sürdürülmektedir.
 
Kuduz hastalığının kontrol altına alınması amacıyla Avrupa Birliği destekli 
olarak “Kuduz Hastalığına Karşı Ağızdan Aşılama Projesi” 2014-2016 
yıllarında uygulanmıştır. Proje kapsamında yılda bir kez olmak üzere 3 
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yıl süreyle yaban hayatına karşı, 105 Bin km² ormanlık ve kırsal alanda 
havadan aşılama çalışması yapılmış, her uygulama döneminde yaklaşık 
1,9 Milyon adet aşılı yem kullanılmıştır. 

Yabani hayvanlara yönelik aşılamanın yanında, evcil ve sokak kedi/
köpeklerine uygulanmak üzere Bakanlığımız bütçesinden her yıl kuduz 
aşısı alınmakta ve aşı bedeli alınmadan uygulanmaktadır. Yaban hayatında 
hastalığın kontrol edilebilmesi amacıyla yeni bir proje hazırlanmış olup 225 
bin km² alanda 2017-2019 yılları arasında uygulanması planlanmaktadır. 

Bruselloz Hastalığı ile Mücadele Çalışmaları
Bruselloz hastalığı ile mücadele amacıyla 2012 yılında başlatılan 
“Brusellanın Konjuktival Aşı İle Kontrol ve Eradikasyonu Projesi” 
sürdürülmektedir. Proje gereği 3-6 aylık genç dişi sığır, koyun ve keçiler ile 
damızlığa ayrılacak erkek koyun ve keçiler aşılanmaktadır.

Hastalığın kontrolü ve eradikasyonu amacı ile uygulanan aşılamalar ile 
hastalık prevalansının %1 ve altına düşürülmesi hedeflenmiştir. Yapılan 
serosurvey çalışmaları ile söz konusu orana ulaşıldığı tespit edildiğinde 
test ve kesim metodu uygulanmak suretiyle hastalığın eradikasyonu 
sağlanacaktır.

Çalışmalara katkı sağlanması ve yetiştiricilerin farkındalığının artırılması 
amacı ile tarımsal desteklemeler kapsamında gerçekleştirilen buzağı 
desteklemeleri brusella aşısı ile aşılanma şartına bağlanmıştır. 

Brusella hastalığı ile mücadelede, Bakanlığımıza bağlı Pendik veteriner 
Kontrol Enstitüsü tarafından üretilen aşılar, aşı bedeli alınmadan tatbik 
edilmektedir.  

Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi
2003 yılında Trakya’da 20 baş ve üzeri hayvan bulunan süt sığırı 

işletmelerinde uygulanmaya başlanan proje, 2011 yılından itibaren Ülke 
genelinde ve hayvan sayısı gözetilmeden uygulanmaktadır. 
Projenin uygulandığı süt sığırları işletmelerinde bulunan süt sığırları 
Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden kontrolden 
geçirilmekte ve hastalık tespit edilmeyen işletmeler sertifikalandırılmaktadır. 
Sertifikalandırılan işletmelerde bulunan tüm süt sığırlarına destekleme 
ödemesi yapılmaktadır. 2016 yılında sertifikalandırılmış işletmelerde 
bulunan, 6 ayın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm hayvanlar için 
uygulanan destekleme miktarı 200 TL/baş’tır. 

Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi
Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve koyun-keçi türü hayvanların 
kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareketlerinin izlenmesi için 
Avrupa Birliği’ne uyumlu sağlıklı ve güvenilir verilerin bulunduğu elektronik 
bir kayıt sisteminin kurulması amacıyla “Koyun ve Keçilerin Elektronik 
Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi” 4 Nisan 2016 tarihinde başlatılmıştır. 
Proje kapsamında iki yıl boyunca toplam 31,2 Milyon baş yeni doğan 
koyun-keçi türü hayvanın elektronik olarak kimliklendirilmesi ve kaydı 
yapılacak olup, küpeleme çalışmaları devam etmektedir.

Hayvan Refahı Uygulamaları
Bakanlığımızca hayvan refahına yönelik hazırlanan ve AB ile uyumlu olan 
yönetmelikte çiftlik hayvanlarının refahlarının sağlanması ve hayvanların 
gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine veya yaralanmalarına yol açacak 
koşulların önlenmesi için gerekli kurallar belirlenmiştir.

Hayvan nakilleri sırasında hayvan refahının sağlanmasına yönelik 
olarak yayımlanan yönetmelik (Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve 
Korunması Yönetmeliği) kapsamında, hayvanlara refakat eden bakıcılar 
ile nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, nakliyecilere yetki 
belgesi ve hayvan nakil araçlarına onay belgesi verilerek elektronik veri 
tabanına kayıt yapılmaktadır. Hayvan nakil araçlarının GPS sistemi ile 
takip edilebilir hale getirilmesi sağlanacaktır.
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 8.5. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Çalışmaları  

Bakanlığımızca hayvancılığımızın geliştirilmesi için meralarımızın etkin 
kullanımına yönelik çalışmalara önem verilmiştir. Mera Kanunu’nun 
yürürlüğe girdiği 1998 yılından bugüne kadar;

• 10,7 Milyon hektar alanda tespit,  
• 6,2 Milyon hektar alanda tahdit,
• 3,7 Milyon hektar alanda tahsis çalışması yapılmıştır. 

 
Mera ıslahı çalışmaları kapsamında 1.211 proje ile toplam 5,8 Milyon 
dekar alanda mera ıslah çalışması tamamlanmıştır.  Ayrıca bugüne kadar 
yaklaşık 2,2 Milyon hektar alanda mera kiralama çalışması yapılmıştır.

Çayır-mera alanlarının ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, 
hayvancılığın yeşil ve sulu kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla 
“Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” 1991 yılından 
itibaren yürütülmeye başlanmıştır. Bu proje hayvancılık potansiyeli yüksek 
olan 36 il ve ilçelerinde uygulanmakta olup, bu illerin 25’i mera varlığının 
yoğun olduğu GAP ve DAP illeridir. 

Bakanlığımızca meralarımızın etkin kullanımı amacıyla yeni projeler 
hazırlanmıştır. Bu kapsamda meraların, hayvancılık yapmak kaydıyla, 
ıslah etmek ve ticarete konu olmamak üzere sektörün kaba yem ihtiyacını 
karşılamak amacıyla üreticilere kiralanması planlamaktadır. 

Yem bitkileri üretiminin artırılması ve hayvancılığın kaba yem 
ihtiyacının karşılanması amacıyla yem bitkileri üretimi önemli miktarda 
desteklenmektedir. 2000 yılında başlayan yem bitkileri desteklemelerinde 
hem ürün sayısı hem de destek miktarında önemli artışlar yapılmıştır. 
Yem bitkileri destekleri kapsamında; 

• 2016 yılında 527 Bin hektar alanda 343 Milyon TL destek ödenmiştir. 
• 2003-2016 döneminde toplam 4,1 Milyar TL yem bitkileri desteği 

ödenmiştir.

verilen destekler sonucunda yem bitkileri ekiliş alanı 2015 yılında 2,6 
Milyon hektara ulaşmıştır.   

Yem Bitkileri Ekiliş Alanları 

Yıllar Yonca 
(Hektar)

Korunga 
(Hektar)

Fiğ
 (Hektar)

Mısır* 
(Hektar)

Diğer 
(Hektar)

TOPLAM 
(Hektar)

2002 260.000 99.000 234.227 550.000 10.023 1.153.250
2015 664.064 191.454 493.076 1.111.293 157.135 2.617.022

2002- 2015 
Değişim 

(%)
155 93 111 102 1467 127

Kaynak: TÜİK   *Dane Mısır dahil

Yem bitkileri üretimini artırarak üretim maliyetini düşürmek için, Havza 
Bazlı Üretimi Destekleme Modeli ile 941 havzanın büyük bir bölümünde 
yem bitkileri destekleme kapsamına alınmıştır.

Yemde KDV’nin Kaldırılması 
Hayvancılıkta önemli bir girdi olan yemde %8 olan KDV 2016 yılı Şubat 
ayında yapılan yasal düzenleme ile tamamen kaldırılmıştır. 

Bu düzenleme hayvancılıkta maliyetin azaltılması ve üretici karlılığının 
artmasına önemli katkı sağlamıştır. 

8.6. Kanatlı sektörü, Arıcılık ve İpekböcekçiliğini Geliştirme 
Çalışmaları   

Kanatlı sektörü, Ülkemizin önemli büyüme ve gelişme süreci gösteren bir 
sektörüdür. Türkiye, dünyada tavuk eti ve tavuk yumurtası üretiminde 10. 
sırada, Avrupa’da ise tavuk eti üretiminde 2. , tavuk yumurtası üretiminde 
ise 3. sırada yer almaktadır. 
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Tavuk eti üretimimiz 2015 yılında 1 Milyon 909 Bin tona, yumurta üretimimizi 
16,7 Milyar adede yükselmiştir. Ülkemiz kanatlı eti ve yumurta üretiminde 
kendine yeter durumda olup, üretim fazlasını ihraç etmektedir. 

Kanatlı sektörünün geliştirilmesine yönelik özellikle Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile IPARD kapsamında hibe 
destekleri sağlanmaktadır. Kümes kurulumu, makine ekipman alımı ve 
atık yönetimine sağlanan desteklerle sektöre önemli katkı sağlanmaktadır. 
Ayrıca kanatlı sektörüne yönelik sübvansiyonlu kredi uygulaması 2016 
yılında devam etmektedir. 

Arıcılığa sağlanan desteklere devam edilmektedir. Bu kapsamda 2016 
Ekim ayı itibariyle 76 Milyon TL arıcılık desteği ödenmiştir.

Hayvancılık Bilgi Sistemi üzerinden destekleme ödemesine esas üretim 
verilerinin kayıt altına alındığı İpek Kayıt Sistemi tamamlanmış olup, 2014 
yılından itibaren yaş koza ve tohum dağıtımına ilişkin destekleme ödemesi 
sistem kayıtları üzerinden yapılmaktadır. 2016 yılında “Hayvancılık 
Desteklemeleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve ilgili tebliğ 
kapsamında 2.001 üreticiye 5.302 kutu ipekböceği tohumu ücretsiz 
olarak dağıtılmış, 103 ton yaş koza üretilmiş ve 4,4 Milyon TL destekleme 
ödemesi yapılmıştır. 

8.7. Su Ürünlerine Yönelik Çalışmalar  
Bakanlığımızca, su ürünlerinin üretiminin geliştirilmesine yönelik önemli 
projeler yürütülmektedir. 

Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir büyüme göstermiş olup, 
Avrupa Birliği ülkeleri arasında 7. sıradan 2. sıraya yükselmiştir. 2015 yılı 
su ürünleri yetiştiriciliği üretimi 240 Bin ton olarak gerçekleşmiştir.  

Üretimdeki artışa bağlı olarak, ihracatımızda da artış görülmektedir. 
2015 yılında 692 Milyon dolar değerinde 121 Bin ton su ürünleri ihracatı 
yapılmıştır. Su ürünleri ihracatının üçte ikisi AB ülkelerine yapılmaktadır.

Su Ürünleri İhracatı 

Yıllar İhracat Miktarı 
(Ton)

İhracat Değeri 
(Milyon dolar) 

2002 26.860 96,7
2010 55.109 313
2014 115.381 676
2015 121.053 692

2002-2015 
Değişim (%) 350 615

Kaynak: TÜİK 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde “Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin 
Geliştirilmesi” kapsamında kıyılarımızda bulunan balık çiftliklerinin açık 
denize taşınarak modern teknolojilerin kullanıldığı off-shore işletmeleri 
haline dönüştürülmesinden sonra, bu işletmelerin çevresel etkileri 
yakından izlenmektedir.

Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi             
(Bin Ton)
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Kaynak: TÜİK
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Sektörün dışa açılımını gerçekleştirmek ve ülkemizin bilgi birikimini gerek 
komşularımızla gerekse dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak amacıyla 
da çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımız ve Ülkemizde 
bulunan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi ile birlikte, Orta Asya ülkelerine 
yönelik olarak başlatılan, “Orta Asya Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğini 
Geliştirme Bölgesel Programı (FishDev-CA)” yürütülmüştür. Programa 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da katkıda bulunmuştur. 

Bakanlığımızın Orta Asya ve Balkanlarda su ürünlerinin geliştirilmesinin 
desteklenmesi politikasına bağlı olarak, Türk ve Japon Hükümetlerinin 
teknik işbirliği çerçevesinde, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 
ve TİKA ile birlikte, Üçüncü Ülke Eğitim Programı başarı ile tamamlanmış 
olup, Türkiye ve Japonya’daki su ürünleri yetiştiriciliği teknolojisindeki 
deneyim ve bilgilerin paylaşılmasını ve hedef ülkelerdeki su ürünleri 
yetiştiriciliği sektörünün gelişiminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Su Ürünlerine Yönelik Diğer Çalışmalar 

• “Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal 
Uyumu” Projesi kapsamında 2004-2007 yılları arasında 22 farklı İlde 
30 adet balıkçılık idari binası yapılmıştır. Ülkemiz kaynaklarından 
ise, 2008-2016 yılları arasında toplam 13 adet idari bina yapılarak 
hizmete açılmıştır. Karadeniz Bölgesinde 25, Marmara Bölgesinde 
7, Ege Bölgesinde 7 ve Akdeniz Bölgesinde 4 adet olmak üzere 
toplam 43 adet idari bina ile hizmet verilmektedir.

• 2016 yılında, Çanakkale, Mersin ve Balıkesir İllerinde yeni idari bina 
yapım çalışmaları devam etmekte olup, 2017 yılında da 5 adet yeni 
Balıkçılık İdari Binası yapılması planlanmaktadır.

• Bakanlığımızca Edremit Körfezi’nde oluşturulan yapay resif 
alanlarında 2013-2017 yılları arasında “Yapay Resifleri İzleme 
Projesi” izleme çalışmaları yürütülmektedir. Bu proje ile; Resif 
uygulanan alanda su ürünlerinin sürdürülebilir yönetimine katkılar 
sağlanması, teknik bilgi ve tecrübenin artırılması, ekolojik ve 
sosyo-ekonomik yönden kaydedilen gelişmelerin izlenmesi, sucul 
ekosistemde meydana gelecek değişiklikler takip edilmektedir. 

• Su ürünleri ve yaşamı, beslenme ve üreme alanlarının korunması 
amacıyla; “Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi 
Projesi” 2014 yılında uygulamaya konulmuştur. Proje 2014-2016 
yıllarında İstanbul, Muğla, Adana, Sinop, Bursa, Çanakkale, 
Balıkesir, İzmir, Mersin, Hatay, Konya, Isparta illerinde yürütülmüş 
olup, 2017 yılında denize kıyısı olan illerimizde ve iç sularda 
çalışmaların genişletilerek yürütülmesi planlanmaktadır.

• Balıklandırma çalışmaları kapsamında, 2016 yılında 561 su 
kaynağına 5 Milyon adet yavru sazan balığı bırakılmıştır.  2017 
yılında ise sazan, yayın balığı, karadeniz alabalığı, kalkan balığı, 
mersin balığı, şabut ve kerevit türü ile balıklandırma yapılması 
planlanmaktadır. 

• Su kaynaklarımızda kirliliğin izlenmesi çalışmaları devam 
etmektedir. 2016 yılında 838 adet istasyonda 14 parametre ile üçer 
aylık periyotlarla yılda dört dönem izleme yapılmıştır. 2017 yılında 
ise 839 adet istasyonda izleme faaliyetlerine devam edilmesi 
planlanmaktadır. 

• Yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik  deniz ve iç sularda, karaya 
çıkış noktalarında, balıkçı barınaklarında, su ürünleri işleme 
tesislerinde, toptan ve perakende satış yerleri ile depolarda kontrol 
ve denetimler yapılmaktadır. 

• Balıkçı gemilerinin av faaliyetlerinin daha etkin kontrol edilebilmesi, 
izlenebilmesi ve verilerin daha kolay ve hızlı toplanabilmesi amacıyla 
Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) kurulum çalışmaları 
devam etmektedir. 2016 yılında 12 metre ve üzeri boy uzunluğuna 
sahip balıkçı gemilerine izleme cihazı takılmıştır.

• Türk balıkçılık yönetim sisteminin, yenilenen Avrupa Birliği Ortak 
Balıkçılık Politikasının (OBP) uygulanmasına yönelik yasal ve teknik 
olarak güçlendirilmesi amacıyla “Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi”  başlatılmıştır.

• Su ürünlerine yönelik uygulama ve denetimlerin etkinliğini artıracak, 
uluslararası seviyede sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşmasına 
destek olacak yeni Su Ürünleri Kanun Tasarısı taslağı hazırlanmıştır. 
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8.8. Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretimde Gelişmeler    

Hayvan Sayıları 

Hayvan Cinsi 2002 2015 2016 
(Haziran)

Sığır

Yerli 3.586.163 1.874.925 1.836.012
Melez 4.357.549 5.733.803 5.845.759
Kültür 1.859.786 6.385.343 6.501.105
TOPLAM 9.803.498 13.994.071 14.182.876
Kültür ırkı 
oranı (%) 19 45,6 45,8

Manda 121.077 133.766     141.065

Küçükbaş
Keçi 6.780.094 10.416.166 10.794.915
Koyun 25.173.706 31.507.934 33.239.147
TOPLAM 31.953.800 41.924.100 44.034.062

Kaynak: TÜİK    

Hayvansal Üretim 

Hayvansal Ürün 2002 2014 2015
Süt (Ton) 8.408.568 18.630.859 18.654.682
Kırmızı Et (Ton) 420.595 1.008.272 1.149.262
Tavuk Eti (Ton)   696.187 1.894.669 1.909.276
Yumurta (Bin adet) 11.554.910 17.145.389 16.726.332
Bal (Ton)   74.554 103.525 107.665
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Ton) 61.165 235.133 240.334

Kaynak: TÜİK 
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9.1. Genç Çiftçilere Hibe Projesi 

Genç Çiftçilere Hibe Projesi 2016 yılında başlatılmıştır. Genç nüfusun 
köyde yatırım yapması, tarımsal nüfusun gençleşmesi ve kırsalda 
istihdamın artırılması amacıyla kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş 
aralığındaki yatırımcılara 30 Bin TL hibe desteği sağlanmaktadır. 

Hayvancılık, bitkisel üretim ve yöresel ürünlerin işlenmesine yönelik 
yatırım yapan gençlere hibe desteği sağlanmaktadır. Desteklenen konular 
aşağıda yer almaktadır. 

Hayvansal Üretim
• Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri
• Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri
• Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projeleri

Bitkisel Üretim
• Kapama meyve bahçesi tesisi projeleri
• Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projeleri
• Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projeleri
• Kültür mantarı üretimi projeleri

Yöresel Ürünler ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, 
Depolanması ve Paketlenmesi

• Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve 
paketlenmesi konulu projeler

• Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi 
tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeler

• Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeler

2016 yılında 15 Bin proje destek kapsamına alınmış olup, genç çiftçilere 
450 Milyon TL hibe desteği ödenecektir. 

9.2. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 
kapsamında tarımsal faaliyete ilişkin yatırımlara %50 hibe sağlanmaktadır. 

Ulusal bütçeyle 81 ilimizde yürütülen ve kırsal alanda istihdam sağlayan 
program kapsamında bugüne kadar;

• 6.863 projeye 1,5 Milyar TL hibe desteği sağlanmıştır.  
• 2016 yılında 1.031 proje devam etmekte olup, yıl sonunda 700 

projenin tamamlanması hedeflenmektedir. 
• Bu projeler ile kırsal alanda 61 Bin yeni istihdam sağlanmıştır. 

Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırım Hibe Destekleri (2006-2016)

Proje Konuları Proje Sayısı Ödenen Hibe 
Bitkisel ürün işleme ve paketleme 2.654 687,7 Milyon
Hayvansal ürün işleme ve paketleme 1.121 254,2 Milyon
Tarımsal ürün depolama 509 136,1 Milyon 
Alternatif enerjili sera 280 62,2 Milyon
Soğuk hava deposu 379 93,2 Milyon
Su ürünleri işleme ve paketleme 52 11,4 Milyon
Toplu basınçlı sulama 630 99 Milyon
Hayvansal gübre işleme tesisi 19 7,8 Milyon
Koyun, keçi, manda altyapı yatırımları 1.173 167,5 Milyon
Alternatif enerji üretimi 46 20,7 Milyon
TOPLAM 6.863 1,5 Milyar TL 

  Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  
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2016 yılında programın kapsamı genişletilmiş ve yeni alanlar da dahil 
edilmiştir. 2016 yılında çıkılan 11. Etap Başvuru çağrı kapsamına yeni 
alınan konular şu şekildedir;

• Kırsal Turizm Yatırımları
• Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
• Yöresel El Sanatları
• Arıcılık Faaliyeti Yatırımları
• Kültür Balıkçılığı Yatırımları
• Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi
• Bilişim Sistemi Yatırımları

9.3. IPARD Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 

Avrupa Birliği’nin aday ülkelere yönelik “Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA)” kapsamında uygulanan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)  
Ülkemizde 2011 yılından bu yana Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) tarafından uygulanmaktadır.

IPARD-I Programı kapsamında; AB ve ulusal katkı olmak üzere toplam 
1 Milyar Avronun üzerinde fon, 42 ilimizde uygulanacak projeler için 
yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. IPARD-I kapsamında tarım ve 
kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlara %50-65 arasında hibe desteği 
sağlanmıştır. 

IPARD-I Programı kapsamında 15 başvuru çağrı ilanına çıkılmış ve 16.594 
adet başvuru alınmıştır. Bu başvurulardan şartları sağlayan 10.685 proje 
ile sözleşme yapılarak yatırımcılara yaklaşık 3,4 Milyar TL hibe desteği 
sağlanmıştır. 

IPARD-I Kapsamında Kırsal Kalkınma Destekleri

Tedbir (Sektör) Adı
Sözleşmeye 

Bağlanan 
Proje Sayısı

Toplam 
Yatırım 
Tutarı 

(Milyon TL)

Toplam 
hibe Tutarı 
(Milyon TL)

Ödenen 
Hibe Tutarı 
(Milyon TL)

Süt Üreten İşletmelere 
Yatırım 1.109 2.563 1.389 865

Et Üreten İşletmelere 
Yatırım 1.104 1.601 860 804

Süt ve Süt Ürünlerinin 
İşlenmesi ve Pazarlanması 168 421 177 153

Et ve Et Ürünlerinin
İşlenmesi ve Pazarlanması 112 433 175 125
Meyve ve Sebzelerin 
İşlenmesi ve Pazarlanması 143 401 173 149

Su Ürünlerinin İşlenmesi 
ve Pazarlanması 20 59 25 20

Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve 
Geliştirilmesi

7.283 603 281 277

Yerel Ürünler ve Mikro 
İşletmelerin Geliştirilmesi 330 306 129 109

Kırsal Turizm 367 418 175 1114
Kültür Balıkçılığı 23 17 7 5
Teknik Destek 26 3 3 0,8

TOPLAM 10.685 6.825 3.394 2.622
Kaynak: TKDK  Not: 2016 Kasım ayı itibariyle gerçekleşen değerlerdir.
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IPARD-I Kapsamında Tarım ve Kırsal Alana Sağlanan Katkılar
• Bu destekler sayesinde 42 ilimizde, faydalanıcı katkılarıyla birlikte 

toplamda 7 Milyar TL’yi bulan yatırım gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 
53 Bin kişiye istihdam sağlanmıştır.

• 5.354 adet traktör, 387.465 adet kovan desteklenmiştir. 
• Desteklenen IPARD projeleriyle toplamda 81,5 Milyon TL tutarında 

ihracat gerçekleşmiştir.
• IPARD yatırımlarının muaf tutulduğu gümrük vergisi ve KDV 

muafiyeti sayesinde yatırımcılara toplam 1,2 Milyar TL dolaylı bir 
destek daha sağlanmıştır. 

• IPARD-I programı kapsamında desteklenen yatırımların 4.641’ini 
genç yatırımlar, 1.091‘ini ise kadın yatırımcılar oluşturmuştur. IPARD 
Programından destek alan yatırımcıların %43’ünü genç yatırımcılar, 
%10’unu ise kadın yatırımcılar oluşturmuştur.

IPARD-II Kapsamına Dahil Olan Yeni Destek Konuları 
2016 yılı itibariyle, 2020 yılına kadar sürecek olan IPARD Programı’nın 
ikinci dönemi başlamıştır. Bu yeni dönemde tarım ve gıda sektörlerinin 
sürdürülebilir modernizasyonuna ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin 
çeşitlendirilmesine yönelik desteklere yeni yatırım alanları ve artan hibe 
oranları ile devam edilecektir.  

AB katkısı ve ulusal katkı ile birlikte yaklaşık 1 Milyar 45 Milyon Avro 
hibe yatırımcılarımıza sunulacaktır.  IPARD-II kapsamında ilk başvuru 
çağrısına 18 Aralık 2015 tarihinde çıkılmış olup, 8.789 proje başvurusu 
alınmıştır. IPARD-II’nin AB Komisyonu tarafından akreditasyonunun 
tamamlanmasından sonra uygun başvurular desteklenecek ve gelecek 
dönemde tekrar başvuru çağrılarına çıkılacaktır.  

IPARD-II kapsamında bir önceki programda yer alan konulara ilaveten 
yeni alanlar destek kapsamına alınmış, bazı konularda ise hibe oranları 
artırılmıştır; 

• IPARD II Programında hayvancılık alanındaki hibe desteğinin üst 
sınırı %65’ten %70’e çıkarılmış ve manda, yumurta tavukçuluğu ve 
kaz yetiştiriciliği konuları dahil edilmiştir.

• IPARD-II Programında ilk programda olduğu gibi kadın yatırımcılar 
ve gençlere öncelik tanınmaya devam edilecektir. Hayvansal üretim 
ve gıda işleme alanlarındaki yatırımların atık yönetimine ilişkin 
harcamalarına ek %10 destek verilerek çevreye duyarlı yatırımlar 
teşvik edilecektir.

• Kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesini amaçlayan 
arıcılık, bitkisel üretim, yerel ürünlerin işlenmesi, kırsal turizm ve 
kültür balıkçılığına verilen destek oranı %50’den %65’e çıkarılmıştır. 

• Makine parklarına yönelik destekler IPARD-II kapsamına alınmıştır. 
Bu destek ile;  üreticilerimizin ihtiyaç duydukları tarımsal makineleri 
kiralama yoluyla edinmeleri, maliyetlerin azaltılması, verimlilik 
artışı ve kırsal alanlarda alternatif iş olanaklarının oluşturulması 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda; kültivatör, ekim, dikim, gübre 
serpme, harman, hasat ve ilaçlama makineleri desteklenecektir. 
Desteğe esas yatırım tutarı 500 Bin Avro, destek oranı ise %65 
olacaktır. 

• IPARD-II Programının en önemli yeniliklerinden biri olan yenilenebilir 
enerji yatırımları üretim ve satış amaçlı olarak desteklenecektir. Bu 
kapsamda, kırsal alanlarda 1 MW kapasiteyi geçmeyen yenilenebilir 
enerji yatırımlarına %65 oranında destek verilecektir. 

Ayrıca IPARD kapsamında yer alan; Farkındalık Oluşturma ve Yerel Halkı 
Harekete Geçirme (LEADER) Tedbiri ve Tarım-Çevre, İklim ve Organik 
Tarım Tedbirinin de uygulamaya geçmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
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9.4. Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleri 

Bakanlığımızca; kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun ekonomik ve sosyal 
kalkınmasının sağlanarak yaşam standartlarının iyileştirilmesi, kırsal 
fakirliğin azaltılması, tarım ve tarım dışı istihdamın sağlanması, doğal 
kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi 
amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla 
halihazırda 3 proje yürütülmektedir;

• Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi,
• Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi,
• Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi,
• Uygulaması devam eden bu projelerin toplam yatırım tutarı 57,3 

Milyon dolardır. Ayrıca Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz Kırsal 
Kalkınma Projeleri için etüt çalışmaları 2017 yılında başlayacaktır.

9.5. Tarımsal Örgütlenmeye Yönelik Çalışmalar ve Kooperatif 
Borçlarının Ertelenmesi

2016 yılında yapılan yasal düzenleme ile tarımsal kooperatiflerin 
Bakanlığa olan 640 Milyon TL kredi borçları yapılandırılmıştır. 

Yapılandırma kapsamında 5 yıllık taksitlendirme imkânı getirilmiştir. 
Üreticilerin hasat dönemleri dikkate alınarak taksit ödemesi yılda 1 defa 
yapılacak ve vade süresi olan 5 yıl boyunca faiz alınmayacaktır.  Bu 
düzenleme 1.268 kooperatifin, 33.427 ortağını ilgilendirmektedir. 

Ayrıca kooperatiflerin kendi üyelerinden alacakları borçlar da bu 
kapsamda yapılandırılacaktır.  

Üreticilere katkı sunan sürdürülebilir bir örgüt yapısı kurulması için 
çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, üretici örgütleri ile ilgili yeni 
yasal düzenlemeler yapılması planlanmış olup, görev ve sorumlulukları 
yeniden tanımlanacaktır.
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AR-GE, EĞİTİM,
YAYIM VE DİĞER
ÇALIŞMALAR10
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10.1. Tarımsal AR-GE Çalışmalarına Sağlanan Destekler ve Yerli 
Gen Kaynaklarımızın Korunması  

Bakanlığımız 49 Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışan 2.124 araştırmacı 
ile güçlü bir Ar-Ge alt yapısına sahiptir. 

Tarımsal Ar-Ge Faaliyetleri İçin Sağlanan Kaynak ve Destekler
• Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynak her yıl artırılmıştır. 2016 yılında 

Ar-Ge bütçesi 335 Milyon TL’ye çıkarılmıştır. 2003-2016 döneminde 
Bakanlığımızca Ar-Ge faaliyetlerine toplam 1 Milyar 750 Milyon 
TL kaynak sağlanmış ve önemli Ar-Ge programları uygulamaya 
konulmuştur. 

• Tarımsal Ar-Ge çalışmalarında kamu-üniversite-özel sektör 
işbirliğine yönelik projeler yürütülmektedir. Program kapsamında 
2007-2016 döneminde farklı konularda toplam 1.382 proje önerisi 
alınmış, bunlardan uygun bulunan 348 proje için toplam 41,3 Milyon 
TL destek verilmiştir. 

• TÜBİTAK Araştırma Programları (1001-1002-1003-1007) 
kapsamında 2003-2016 yılları arasında 160 proje yürütülmüştür. 
Bunlardan 127’si sonuçlanmış, 33’ü ise devam etmektedir. 
Sonuçlanan ve devam eden projelerin toplam bütçesi 111 Milyon 
TL’dir.

• Özel sektörün araştırma yapmaya teşvik edilmesi ve kaynakların 
etkin kullanılması amacıyla 2007 yılından itibaren Araştırma 
Enstitülerimizin alt yapısı özel sektöre açılmış ve tarımsal 
araştırmalarda kamu-özel sektör işbirliği sağlanmıştır.

Yerli Genetik Kaynaklarımızın Korunması Çalışmaları
Bakanlığımızca genetik kaynaklarımızın kayıt altına alınarak korunmasına 
yönelik çalışmalar her yıl artarak devam etmektedir.  

Bakanlığımız Enstitülerinde Muhafaza Edilen Genetik Kaynaklarımız   

Genetik Kaynağımız Muhafaza Yapılan 
Enstitü Sayısı

Muhafaza Edilen 
Tür, Irk,  Hat 

Sayısı
Muhafaza Edilen 

Örnek Sayısı

Tohum Gen Bankası 2 3.144 tür 121.220

Meyve/Asma Gen 
Kaynağı 17 107 tür 9.966

Geofit (Yumrulu ve 
soğanlı Bitkiler) 
Kaynağı

6 900 tür 100.000 

Hayvan Genetik
Kaynağı 7 12 ırk,

3 hat

2.331 örnek ve
50 kovan,

3 ipekböceği hattı

Hayvan Gen Bankası 2 5 tür,
30 ırk 88.484 örnek

Halk Elinde Koruma 25
(uygulandığı il) 24 ırk 13.900 örnek,

10.000 koloni
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2004-2015 yıllarında, yerli büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve küçük evcil 
hayvan ırk, tip ve hibritlerinden 62 tanesi Bakanlığımızca tescil edilmiştir. 
Ayrıca, Türkiye’de ilk defa su ürünlerinde 4 tür tescil edilmiştir.

10.2. Tarımsal Teknoloji Geliştirme Merkezleri

Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem çerçevesinde son 10 yılda Araştırma 
Enstitülerimizin alt yapıları yenilenmiş ve son teknolojiye sahip, konu 
bazında uzmanlaşmış ileri Araştırma ve Eğitim Merkezleri kurulmuştur. 

Faaliyete geçen uzmanlık merkezlerinde ulusal ve uluslararası seviyede 
yapılan çalışmalar ile tarım sektörümüzün geliştirmesine yönelik önemli 
çalışmalar yürütülmektedir. 
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Faaliyete geçen ve kurulma aşmasında olan Tarımsal Araştırma ve Eğitim 
Merkezleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezleri   
Faaliyete Geçen Araştırma ve

 Eğitim Merkezleri
Kurulma Aşamasında Olan Araştırma ve 

Eğitim Merkezleri

1. Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (İZMİR-2009)

2. Türkiye Tohum Gen Bankası (ANKARA-2010), 
3. Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi 

(ANTALYA-2010)
4. Kuraklık Test Merkezi (KONYA-2010)
5. Boğa Test Merkezi ve Gen Bankası 

(ANKARA-2011)
6. Yumurta Tavuğu Geliştirme Merkezi 

(ANKARA-2011)
7. Enerji Tarımı Araştırma Merkezi 

(SAMSUN-2011)
8. GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi (DİYARBAKIR-2011)
9. Yağlı Tohumlar Araştırma Merkezi Enstitü 

Müdürlüğü (OSMANİYE-2011)
10. Çiftçi Eğitim Merkezi (ŞANLIURFA-2014)
11. Tarımsal Biyoteknoloji Merkezi (MERSİN-2014)
12. Geofit Araştırma Merkezi (YALOVA- 2014)
13. Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim 

Merkezi  (İSTANBUL-2014)
14. Kerevit Araştırma Merkezi (ISPARTA-2015)
15. Biyoteknoloji Araştırma Merkezi 

(ANKARA-2015)
16. Meyvecilik Araştırma Eğitim Merkezi 

(ISPARTA-2016)
17. Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi 

(ERZURUM-2016)
18. Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma 

Merkezi(ANKARA-2015)

1. Türkiye Milli Botanik Bahçesi (ANKARA)
2. Bitkisel Doku Kültürü Merkezi (İZMİR)
3. Biyolojik Mücadele Merkezi (ADANA)
4. Damızlık Etçi Tavuk Geliştirme Merkezi 

(ESKİŞEHİR)
5. Hayvancılık Biyoteknoloji Merkezi (BALIKESİR)
6. Su Ürünleri Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi 

(TRABZON)
7. Dünya Zeytin Koleksiyon Bahçesi (İZMİR)
8. Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası (BURSA)
9. Uluslararası Pas hastalıkları Merkezi (İZMİR)
10. Biyoteknik Mücadele Ve Pestisit Uygulama 

Teknikleri Merkezi (İZMİR)
11. Anadolu Esmeri Geliştirme Merkezi (KONYA)
12. Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim 

Merkezi (ANKARA)
13. Limnolojik Araştırmalar Merkezi (ISPARTA)
14. Su Ürünleri İleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi 

(ANTALYA) 
15. Ülkesel Mısır Islah Teknolojileri Araştırma Merkezi 

(SAKARYA)
16. Hububat Referans Materyal Merkezi (ANKARA)
17. Toprak Kökenli Hastalıklara Dayanıklılık Test 

Merkezi (ESKİŞEHİR)
18. Bitkisel Çeşitlilik ve Genetik Kaynakları 

Koordinasyon ve Üretim Yenileme Merkezi (İZMİR)
19. Ülkesel Ayçiçeği Islah Teknolojileri Araştırma 

Merkezi (EDİRNE)
20. Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü 

(ADIYAMAN)
21. Üzüm Teknolojileri Araştırma Merkezi (TEKİRDAĞ)

10.3. Tarımsal Ar-Ge Faaliyetleri İle Üretime Kazandırılan Yeni 
Yöntem ve Çeşitler 
Tarımsal üretim miktarı ve kalitesinin artırılması amacıyla Bakanlığımız 
Araştırma Enstitülerinde yeni çeşit ve yöntemler geliştirilerek üreticilerimize 
sunulmuştur. 

Bitkisel Üretime Yönelik Araştırma Çalışmaları 
• Tohumculukta bugüne kadar tescil edilen çeşitlerin %31’i olan 

940 adet çeşit Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerinde 
geliştirilmiştir. 

• Ülkemizin ilk yerli 5 adet yerli patates çeşidi tescil edilmiş olup, 6 
çeşidin ise tescil süreci devam etmektedir.

• Yerli F1 hibrit sebze tohumu kullanım oranı son 10 yılda %10’dan % 
60’a çıkarılmıştır. 

• 3 adet çekirdeksiz limon çeşidi geliştirilmiş ve tescile sunulmuştur.
• Çeltik tohumluğunda yapılan çalışmalar ile ithalattan ihracata 

geçilmiştir.
• Buğday ekim alanında azalmaya rağmen üretimde artış sağlamıştır.
• Bodur meyvecilik ve kivi Türk tarımına kazandırılmıştır.
• İnsan gıdası olarak diyet amaçlı kavuzsuz arpa üretimi başarılmış 

ve tescil ettirilmiştir.
• Türkiye turunçgil genetik kaynaklarının envanteri çıkarılmıştır.
• Türkiye canavar otu haritası çıkarılmıştır ve mücadele yöntemleri 

belirlenmiştir.
• Bitki sağlığına yönelik yeni yöntem uygulamalarla zirai ilaç kullanımı 

azaltılmıştır. 
 Hayvansal Üretime Yönelik Araştırma Çalışmaları

• Yumurta tavukçuluğunda 3 adet damızlık hat geliştirilmiştir.
• Su ürünleri yetiştiricilik sektörüne 10 yeni tür kazandırılmıştır.
• Şap hastalığına karşı geliştirilen aşılar, hastalığa karşı etkin bir 

mücadele sağlamıştır. Üretilen aşıların yurt dışından gelen talepler 
doğrultusunda ihracatı gerçekleştirilmiştir. 
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• Yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklar için kombine antiserum 
geliştirilmiştir.

• Rulo balya silaj makinası geliştirilmiş ve faydalı model olarak tescil 
ettirilmiştir.

• “Halk Eline Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” ile yıllık 100.000 
baş kaliteli damızlık koç/teke üretim kapasitesine ulaşılmıştır.

• “Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında 
mandacılığın geliştirmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.  

Diğer Araştırma Çalışmaları 
• Güneş gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanıldığı, su ve enerji 

tasarrufu sağlayan sulama sistemleri geliştirilmiş ve patenti 
alınmıştır.

• Girdi tasarrufu sağlayan hassas tarım teknolojileri üzerine çalışmalar 
başlatılmıştır.

• Tarım topraklarının ve meraların verimliliği etkileyen, başta organik 
karbon olmak üzere tüm toprak özelliklerini kapsayan bir toprak 
verimliliği coğrafi veri tabanı oluşturulmuştur. 

• Tarımda suyun etkili kullanımı öncelikli değişim programı 
çerçevesinde “Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketim 
Rehberi” tamamlanmıştır.

• Laboratuvar altyapıları geliştirilerek akreditasyonları ve ileri teşhis 
metotlarının kullanılması sağlanmıştır.

• Sünede havadan ilaçlamaya alternatif “Yardımcı Hava Akımlı 
Pülverizatör” geliştirilmiştir.

• Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik yeni teşhis yöntemleri 
geliştirilerek validasyonları sağlanmıştır.

• Başta toprak işlemesiz tarım teknolojisi olmak üzere koruyucu 
toprak işleme yöntemleri geliştirilerek çiftçimize kazandırılmıştır. 

• Kimyasal gübrelere alternatif yerel mikrobiyal gübre üretilmiş ve 
tescile sunulmuştur.

10.4. İşletme Bazlı Tarımsal Danışmanlık Sistemi 
Çiftçilerimizin bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla 2016 yılında İşletme 
Bazlı Danışmanlık Sistemi oluşturulmuştur. 

Sistem kapsamında her bir tarımsal işletmeye bir Ziraat Mühendisi 
veya veteriner Hekim görevlendirilmiştir. Bu personel sorumlu oldukları 
işletmeleri ziyaret edecek, üreticinin herhangi bir konudaki bilgi ihtiyacını 
karşılayacak çalışmalar yürüteceklerdir. 

Proje kapsamında yaklaşık 16 Bin personel danışman olarak 
görevlendirilmiştir. Danışmanlar; eğitim ve yayım, bitki sağlığı ve 
üretimi, hayvan sağlığı ve üretimi, desteklemeler, istatistik ve veri 
güncelleme görevleri yanında ihtiyaç halinde diğer konularda da faaliyet 
göstermektedirler.  Görevlendirilen personel tablet bilgisayarlarla köylerde 
eğitim ve ziyaretler ile anlık tarımsal veri girişi yapmakta ve tarımsal bilgileri 
yerinde tespit ederek kayıt altına almaktadır.  

İşletme Bazlı Danışmanlık Sisteminin, uygulanması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi amacıyla “Tarımsal İşletme Danışmanlığı Sistemi” 
oluşturulacak olup, bu kapsamda yazılım çalışmaları devam etmektedir. 
Tarımsal işletmelere yerinde gerçekleştirilen eğitim ve ziyaret faaliyetleri 
hazırlanan bilişim sistemi ile kayıt altına alınacaktır.
 
Bu sistem; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler 
konusundaki ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, tarım sektöründeki 
bilinçsiz uygulamaların önlenmesi, verimin ve kalitenin yükseltilmesi, 
ürünlerin pazarda daha kolay ve yüksek fiyatla alıcı bulması, bunun 
sonucunda tarımdan geçimini sağlayan kişilerin refah ve gelir düzeyinin 
artırılması amacıyla oluşturulacaktır. 
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10.5 Tarımsal Eğitim ve Yayım Çalışmaları  

Çiftçilerimizin bilgi ihtiyacının karşılanması, teknik ve uygulama 
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yıl boyunca eğitim ve yayım 
faaliyetleri yürütülmektedir.  

Tarımsal Eğitim ve Yayım Çalışmaları
• Çiftçi Eğitim ve Yayım Çalışmaları: 2015 yılında tarımla ilgili 

farklı konularda düzenlenen 71.926 eğitim faaliyetinde 950.091 
çiftçi eğitilmiştir. 2016 yılında Eylül ayı itibariyle 40.879 eğitim 
faaliyetinde 579.620 çiftçimize eğitim verilmiştir. 2003-2016 yılları 
arasında 846.091 eğitim faaliyetinde toplam 15 Milyon çiftçimize 
eğitim verilmiştir.

• Tarımsal Kooperatifçilik Eğitimleri: Tarımsal kooperatif 
yöneticilerine ve çiftçilere, genel kooperatifçilik konularında 
eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda son 13 yılda toplam 590 Bin 
kişi eğitilmiştir.

• Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması ve Çiftçilerimize 
Ulaştırılması Çalışmaları: 2012 yılında başlatılan tarımsal 
yeniliklerin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında bugüne kadar 
62 İlimizde 36 araştırma enstitüsü işbirliği ile 72 adet tarımsal yayım 
projesi uygulanmıştır. 2016 yılı içerisinde 52 İlimizde 31 araştırma 
enstitüsü işbirliği ile 49 proje yürütülmüştür.

• Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi Uygulamaları: Bakanlığımız 
Ar-Ge kuruluşları tarafından sonuçlandırılan projeler ile tescil 
edilen çeşitlerin bilgileri, paydaşların kullanımına sunulmak üzere 
Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanmaktadır.

• Etkin Su Kullanımına Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmaları: 
Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı kapsamında 
2015 yılında 1.756 çiftçi ve teknik personel etkin ve verimli sulama 
konularında eğitilerek  sertifikalandırılmıştır. Ayrıca, 2015 yılında 
18.000 adet liflet ile 5.450 adet afiş basılmış ve dağıtılmıştır. 
2016 yılı 9 aylık dönemde ise 762 çiftçi ve teknik personel 

eğitilerek  sertifikalandırılmış ve 21.000 adet liflet ile 3.900 afiş ve 
302 adet broşür basılarak dağıtılmıştır.

• Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi: Bakanlığımız, Türkiye İş 
Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB)  işbirliği ile 2013 yılında başlatılan proje kapsamında; 
2015 yılı sonuna kadar 345 eğitimde toplam 6.912 kişi eğitimlerde 
faydalanmıştır.  2016 yılında ise Eylül ayı sonu itibariyle 37 il ve 
2 eğitim merkezinde gerçekleştirilen 271 eğitime toplam 5.698 
kişi katılmıştır. Kadınların eğitimlere olan ilgisi yoğun olup toplam 
katılımın %62’sine ulaşmaktadır.

• Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi: Bakanlığımız, TZOB 
ve İŞKUR işbirliği ile 2013 yılı Kasım ayında başlatılan proje 
kapsamında; 81 İl ve İlçelerinde uygulanan proje kapsamında sürü 
yöneticilerine (çobanlara) yönelik olarak “Sürü Yönetimi Elemanı” 
eğitimleri verilmektedir.  2015 yılında 67 İlde 9.542 kişi, 2016 
yılı Eylül ayı itibariyle 37 İlde 2.915 kişi Sürü Yönetimi Elemanı 
Sertifikası almıştır.

• Güvenli Traktör Kullanımı ve Tarım Araçlarının Güvenli 
Kullanımı: Bakanlığımız, ilgili kamu kurumları, TZOB ve özel 
sektör arasında yapılan işbirliği çerçevesinde çiftçilerimize yönelik 
eğitimlere devam edilmiştir. Bu kapsamda; 2015 yılında düzenlenen 
3 faaliyete 1.450 çiftçi, 2016 Eylül ayı itibariyle 2 faaliyet ve etkinliğe 
1.100 çiftçi katılım sağlamıştır.   

• Tarıma Değer Katanlar Yarışması:  2015 yılında ilki gerçekleştirilen 
Tarıma Değer Katanlar Yarışmasına 52 ilden katılan 102 yayım 
çalışması/projesinden (bireysel çalışmalar kategorisinde 59, projeler 
kategorisinde 43) 14’ü ödüle değer bulunmuştur. 2016 yılı içerisinde 
ikincisi düzenlenen yarışmaya Eylül ayı itibariyle başvurular alınmış 
olup, jüri değerlendirmesi neticesinde ödüle değer bulunan çalışma 
ve projeleri gerçekleştiren yayımcılara ödülleri verilecektir.

• El Sanatları Eğitim Faaliyetleri: Bakanlığımıza bağlı 6 El Sanatları 
Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2016 eğitim-öğretim yılında açılan 55 
kurs ile 685 kursiyere eğitim verilmiştir. 2003-2016 yılları arasında 
toplam 7.056 kursiyer sertifika almıştır. 
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• Hizmetiçi Eğitim Çalışmaları: Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim 
Merkezi Müdürlüklerimizde Bakanlık personeline yönelik eğitimlere 
devam edilmektedir. Bakanlığımıza bağlı 3 Hizmetiçi Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünde açılan 91 kursta, 1.377 Bakanlık personeline 
hizmetiçi eğitim verilmiştir.

Kadın Çiftçilere Yönelik Yürütülen Çalışmalar
• Kadın Çiftçilere Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmaları: 2016 

yılında Eylül ayı itibariyle 5.547 eğitim faaliyetinde 52.130 kadın 
çiftçimize eğitim verilmiş olup, 2003-2016 döneminde 175.034 
eğitim faaliyetinde 2.134.779 kadın çiftçimize eğitimler verilmiştir.

• Kadın Üyeli Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Yönelik 
Çalışmalar: Kadınlarımızın kooperatifleşmeleri kapsamında 
yürütülen çalışmalar neticesinde bugüne kadar ortaklarının 
çoğunluğu kadınlardan oluşan 54 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
kurulmuş olup, 18 kooperatif Bakanlığımızın destek programlarından 
faydalanmıştır. 2016 yılında bu kooperatiflerin bulunduğu yörelerde 
kadın çiftçilere yönelik 121 toplantı düzenlenerek 1.902 kadın 
çiftçinin eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

• Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı 
(2012-2016):  Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan plan 
kapsamında izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

• Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi: Tarımda 
Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı 2016 yılında 9 İlde 
(Adıyaman, Artvin, Tekirdağ, Kırşehir, Bolu, Sinop, Yalova, Adana, 
Iğdır) “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor” adıyla 18-40 
yaş arasındaki genç kadınlara yönelik devam etmiştir. Yürütülmekte 
olan program kapsamında 424 kadın çiftçiye İŞKUR/KOSGEB 
işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı uygulamalı girişimcilik 
eğitimleri verilerek, bir iş fikri ile proje hazırlamaları sağlanmıştır. 

• Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor: Kırsal alanda kadın 
çiftçilerin yeni teknolojiler ve bilgilerle buluşturulmasını amaçlayan 
proje 2016 yılında 15 İlimizde (Giresun, Malatya, Niğde, Ordu, 

Balıkesir, İzmir, Mersin, Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa, Isparta, 
Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Aydın) yürütülmekte olup, 
698 kadın çiftçinin eğitim alması planlanmıştır. 

• Kadın Çiftçilere Yönelik Özel Projeler: Kadın çiftçilerin istihdam 
olanaklarının ve girişimcilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik 2016 
yılında 5 İlimizde farklı tarımsal konularda projeler yürütülmektedir. 
Bu projeler kapsamında 178 kadın çiftçimize eğitim verilmiştir. 

• Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni: Bakanlığımızca, çiftçilikle 
uğraşan girişimci, kadınlarımızı tanıtmak, onların ürettiklerini, 
başarılarını, sorunlarını paylaşmak ve kamuoyunun gündeminde 
tutmak amacıyla her yıl seçilmiş bir tema ile 15 Ekim Dünya Çiftçi 
Kadınlar Günü kutlanmaktadır. 2016 yılında 2. “Girişimci Kadın 
Çiftçiler” ödül töreninde farklı kategorilerde 2016 yılında fark yaratan 
ve örnek olan kadın çiftçiler ödüllendirilmiştir.

• Lider Çocuk Tarım Kampı: 81 İlimizde Lider Çocuk Tarım Kampı 
proje çalışmaları yürütülmektedir. 2016 yılının Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “Uluslararası Bakliyat 
Yılı” olarak ilan edilmesi sebebiyle öğrencilerin bakliyat bilincini 
yükselterek bakliyatın sağlık ve beslenmedeki önemini vurgulamak, 
çevresel sürdürülebilirliğin de sağlanmasına yardımcı olmak 
amacıyla eğitimler verilmiştir. Ayrıca “Tarımda ve Beslenmemizde 
Bakliyatların Önemi” konulu kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.

10.6. Sertifikalı Tarım Danışmanlığı

Bakanlığımızca sertifikalı tarım danışmanlığı uygulaması 2006 yılında 
başlatılmıştır. Bu uygulama ile etkin tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi 
oluşturmak, çiftçilerimizin bilgi ihtiyacını karşılamak ve tarladan sofraya 
güvenilir gıda arzını sağlamak amaçlanmıştır. 
Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde görev alacak tarım 
yayımcısı ve tarım danışmanlarını sertifikalandırmak için 2010 yılından 
itibaren merkezi sınav yapılmaktadır.
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Bugüne kadar tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veren 1.496 kişi/
kuruluş yetkilendirilmiştir. Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde 
görev alacak 14.058 tarım danışmanı ve 3.314 tarım yayımcısı olmak 
üzere toplam 17.372 kişi sertifikalandırılmıştır. 

Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu etkin ve verimli bir 
yapıya kavuşmasını sağlamak için Bakanlık 2009 yılından itibaren tarımsal 
yayım ve danışmanlık desteği vermektedir. Desteğin başladığı 2009 
yılından bugüne kadar destek miktarı ve destekten faydalanan tarımsal 
işletme sayısında önemli artışlar sağlanmıştır.  

2015 yılında 156 Bin tarımsal işletme için 94 Milyon TL destek ödenmiş 
olup, 2009-2015 döneminde toplam 531 Bin işletme için 309 Milyon TL 
destek ödenmiştir.  

Destekleme kapsamında 2015 yılında 820 kişi/kuruluş 2.600 tarım 
danışmanı ile çiftçilere tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunulmuştur. 

2016 yılında üretici örgütü ve ziraat odalarında istihdam edilen en fazla 
beş tarım danışmanı olmak üzere her bir tarım danışmanı için 30 Bin TL 
destekleme ödemesi yapılacaktır. Ayrıca 2016 yılında 407 ziraat odası ve 
üretici örgütünde 1.700 tarım danışmanı istihdam edilecektir. 

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar tarafından, çiftçilerin 
bilgi ihtiyacının karşılanması ve tarımsal işletmenin kontrol edilmesi için 
hizmet sundukları işletmelerde çiftçi ziyaretleri gerçekleştirmiş, tarla 
günü, demonstrasyon, çiftçi toplantısı, çiftçi kursu, panel-konferanslar 
düzenlenmiştir. Ayrıca basılı materyal dağıtarak çiftçileri bilgilendirmişlerdir. 
Olağanüstü durumlar için görüşmeler yaparak gerekli uyarı ve tavsiyelerde 
bulunmuşlardır. 

10.7. Yazılı ve Görsel İletişim Araçları İle Sunulan Yayım Hizmetleri 

“GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Projesi” olarak 1995 yılında başlayan 
proje, 2009 yılından itibaren “Tarımsal Yayım, Eğitim ve Yayını Geliştirme 
Projesi” adını almıştır. Bu kapsamda eğitim ve yayım çalışmaları daha 
etkin şekilde devam etmektedir. 

2016 yılında 5 adet kamu spotu televizyon kanallarında yayınlanmıştır. 
2017 yılında da bu çalışmalar “gıda güvenliği”, “gıda güvenirliliği”, “bitki 
ve hayvan sağlığı” ile “toprak koruma” ana başlıklarında devam edecektir.

Bakanlığımız stüdyolarında günün şartlarına göre güncellenerek 
hazırlanan eğitim filmi seti, yapılan protokoller çerçevesinde yayınlanmak 
üzere talepte bulunan yerel TV kanallarına gönderilmektedir.

2016 yılında el sanatları belgesel film çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 
sinevizyon, tanıtım filmi ve belgesel film çalışmaları yapılmaktadır.
 
Görsel yayınların günümüz teknolojisine uyumlu hale getirilmesi amacıyla 
Bakanlığımız stüdyosunun HD (High Definition) formatında makine-
ekipmanlar ile donatılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 
  
2010 yılında yayın hayatına başlayan “www.tarimtv.gov.tr” internet adresi 
üzerinden yayın yapmakta olan Web Tarım TV tarım sektörü ve üreticiler 
nezdinde yoğun ilgi görmektedir. İnternet yayıncılığı alanında kamuda bir 
ilk olma özelliğini taşıyan Web Tarım TV diğer kuruluşlar tarafından model 
çalışma olarak gösterilmektedir. Web Tarım TV bu güne kadar 9 Milyon 
150 Bin kullanıcı tarafından takip edilmiştir. 
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Web Tarım TV ile sektöre yönelik canlı yayınlar yapılmakta, tarım, gıda ve 
hayvancılık sektörleriyle ilgili haberler yayınlanmaktadır. 2010-2016 yılları 
arasında 5.000’in üzerinde haber yapılarak üreticilerin bilgilendirilmesi 
sağlanmıştır.  Ayrıca, üreticilerimize yönelik Web Tarım TV’de 208 adet 
eğitim filmi yayınlanmaktadır. Bu güne kadar bu eğitim filmleri yaklaşık 3 
Milyon üreticimiz tarafından izlenmiştir. 

Web Tarım TV’de daha geniş kitlelere Bakanlık ve sektörlerle ilgili 
organizasyonları ulaştırmak ve üreticileri bilgilenmesi sağlamak amacıyla 
Ku Band Canlı Yayın Aracı satın alınmış olup, yayınların daha geniş 
bir kitleye ulaştırılması için Ku Band’a geçilmesi çalışmaları devam 
etmektedir. Canlı yayın aracımız sayesinde birçok organizasyon canlı 
yayınlanmaktadır.

 “Tarım ve İnsan” fotoğraf yarışmasının sekizincisi düzenlenecek olup 
yarışma ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

10.8. Tarımsal Yatırımcılara verilen Hizmetler
 
Bakanlığımızda faaliyet gösteren Tarımsal Yatırımcı Danışman Ofisi 
(TARYAT); tarım alanında yatırım yapmak isteyen ulusal ve uluslararası 
yatırımcılara Ülkemizdeki fırsatlar, tarım sektörüne sağlanan destekler ve 
teşvikler hakkında bilgi vererek yol göstermekte ve rehberlik etmektedir. 

Bürokrasinin azaltılması ve kolaylaştırılması kapsamında gerektiğinde 
yatırımcılar Bakanlığımız ilgili birimlerine yönlendirilmekte, birimler ile 
toplantılar organize edilmekte ve yatırımları gerçekleştirmeye yönelik 
Bakanlığımız görev alanında olan konularda yatırımcılara yardımcı 
olunmaktadır. 

TARYAT Ofisin tarafından 2012-2015 döneminde 10.475 kişi 
bilgilendirilmiştir. 2016 yılı ilk dokuz ayında ise 1.428 kişiye hizmet 
verilmiştir. Bilgi almak istenilen yatırım konularının oransal dağılımı ise; 

%30 hayvansal üretim,  %25 bitkisel üretim,  %20 seracılık faaliyetleri, 
%15 organik tarım, %10 diğer üretim konularıdır. Ayrıca, çeşitli konularda 
yabancı yatırımcılara da gerçekleştirecekleri yatırım konularında teknik 
destek sağlanmaktadır.

10.9. Yeşil Masa Uygulaması 

Bakanlığımızca verilen hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde ilgililere 
ulaşması ve daha fazla fayda sağlayarak hizmet alanlarda memnuniyetin 
artırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla 81 İl Müdürlüğümüz 
bünyesinde “Yeşil Masa” uygulaması başlatılmıştır. 

İyi bir teknolojik alt yapı ve uzman personel ile kurulan yeşil masa ile hızlı, 
etkili ve yerinde çözüm hedeflenmiştir. 
Bu kapsamda çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız her 
türlü istek, şikâyet ve önerileri bu uygulama ile Bakanlıkta ilgili birimlere 
iletilecektir.  

Yeşil masa ile gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 
tüm paydaşlar (üretici, ithalatçı, ihracatçı vb.) ile İl Müdürlüklerimiz 
arasında hızlı, sürekli bir iletişim ve bilgi ağı kurulacaktır. Böylece; İl 
Müdürlüklerimize internet ortamında veya telefon ile iletilen istek, öneri 
ve şikâyetler kayıt altına alınacak, alınan kayıtlar görevli konu uzmanları 
tarafından değerlendirilecektir. Talep ve şikâyet sahibine en hızlı şekilde 
(en geç beş iş günü) gerekli bilgilendirmeler ile geri dönüş yapılacaktır. 

10.10. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Bakanlığımız insan kaynaklarının zenginleştirilmesi ve istihdama 
yönelik önemli çalışmalar yapılmaktadır. 2016 yılı içerisinde sözleşmeli 
pozisyonda; 555 Ziraat Mühendisi, 400 Gıda Mühendisi, 81 Su Ürünleri 
Mühendisi, 10 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi, 71 Harita Mühendisi, 566 
veteriner Hekim ve 16 diğer unvanlarda olmak üzere 1.699 personel alımı 
gerçekleştirilmiştir.
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Ayrıca, 25 Avukat, 55 Ziraat Teknikeri, 55 Ziraat Teknisyeni, 55 veteriner 
Sağlık Teknikeri, 55 veteriner Sağlık Teknisyeni ve 30 Laborant olmak 
üzere toplam 275 personel istihdamı yapılmıştır. 
 
Son 14 yılda merkezi yerleştirme sonucu; 9.815 Ziraat Mühendisi, 7.737 
veteriner Hekim, 2.030 Gıda, 570 Su Ürünleri ve 87 Balıkçılık Teknolojisi 
Mühendisi olmak üzere toplam 20.239 teknik personel istihdamı yapılmıştır.  

Diğer branşlarda, merkezi yerleştirme sonucu, özelleştirme, terörle 
mücadele, kurumlar arası nakil, 4/C vb. alımları da ilave edildiğinde 
Bakanlığımıza son 14 yılda istihdam edilen toplam personel sayısı 
36.953’e ulaşmıştır.

10.11. Tarımda veri Kontrolleri ve Bilişim Sistemlerine Yönelik 
Çalışmalar 

Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemi (ÜTES)
Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemleri (ÜTES)  2014 yılında 
oluşturulmuştur. Tarımsal İşletme Danışmanlık Sistemi kapsamında görev 
yapan Bakanlığımız personeli tarafından tablet bilgisayarlarla köylerde 
anlık veri girişi yapılmış olup, tarımsal üretim, arazi bilgileri, hayvan varlığı, 
alet-ekipman vb. bilgiler yerinde tespitle kayıt altına alınmıştır. Sahadan 
alınan bilgilerin kontrolü, ÇKS, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi ve uydu 
görüntüleri ile entegre şekilde anında yapılmıştır.
Uygulamanın etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Bakanlık merkez 
kampüsü içerisinde kurulan “İzleme Görev Yönetim Merkezi (İGYM)”  
ile takip çalışmaları sürdürülmektedir. Yeni kurulan Tarımsal İşletme 
Danışmanlığı sistemi ile birlikte gerek yerinde çiftçiye verilecek eğitim 
gerekse envanter sayımı için gerekli alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

Tarımsal İşletme Danışmanlığı sistemindeki personel ile birlikte planlanan 
çalışmaların hayata geçirilmesi ile hem danışmanlık hizmetleri hem de 
veri toplama hizmetleri sürdürülerek sağlıklı bir veri alt yapısı kurulacaktır.

Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi (TARBİL)
Bakanlığımız tarafından 2015 yılında başlatılan proje Dünya’da ilk olan 
önemli bir uygulamadır.  TARBİL tarımla ilgili 47 farklı veritabanının entegre 
edildiği, anlık güncellenen, envanter oluşturan, üretimden tüketime kadar 
her aşamada planlama yapmaya ve karar almaya yardımcı olacak büyük 
bir enformasyon sistemidir. 

Sistem sayesinde uydu görüntüleri ile elde edilen 32,5 Milyon tarım 
parselimize ait detaylı iklim, toprak,  topoğrafya ve tarımsal faaliyetler vb. 
ilişkin tüm verilerin anlık olarak sisteme işlenerek kayıt altına alınması 
sağlanmaktadır. Sistem; uydu verileri, saha verileri, zirai veriler ve idari kayıt 
sistemlerinden gelen verilerin tümünü eş zamanlı olarak birleştirmektedir. 

Sistem kapsamında Türkiye’nin her tarafında 440 adet Zirai Gözlem ve 
Ölçüm İstasyonları oluşturulmuş olup, bu sayının 1.200’e çıkarılmasına 
yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

TARBİL Bakanlığımız dışındaki sistemlerle de entegre olan bir yapıdır. 
Hal Kayıt Sistemi, tapu kadastro verileri, MERNİS, Ulusal Adres Kayıt 
veri Tabanı, vergi dairesi otomasyon sistemindeki veriler de güncel olarak 
sisteme aktarılmaktadır.   
 
Sistem sayesinde çiftçilerimiz destek başvuruları, kayıt ve bilgi alma 
işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilecektir. 

Sistemin tam uygulamaya geçmesinden sonra gıda güvenilirliğine katkı 
sağlanacak ve tüketiciler aldıkları gıdaların üretimi ile ilgili bilgi alma 
imkanına kavuşabilecektir. 

Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS) 
Arazi Parsel Tanımlama Sistemi Projesi 2014 yılında başlamış olup, 2016 
sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Proje; Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü, Harita Genel Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile 
işbirliği içinde yürütülmektedir. 
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Arazi Parsel Tanımlama Sistemine yönelik proje uygulaması ve tarım 
parsellerinin tanımlanması çalışmaları, önemli bir ölçek büyüklüğüne 
sahip Coğrafi Bilgi Sistemine dayalı çalışmalardır. 

Proje; hava fotoğrafı çekimi, dış kalite kontrol ve sayısallaştırma olmak 
üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Proje bünyesinde 6 adet özel donanımlı 
uçak kullanılmaktadır. Çekilen görüntüler özel olarak konfigürasyonu 
yapılan GIS yazılımları ile dijital ortamda aktarılmıştır. Sayısallaştırma 
devam etmektedir.

Proje kapsamında, Türkiye sathının tamamı hava fotoğrafları ile 
belirlenecektir. Tarım arazilerinin kullanım değişiklikleri, tarım dışı 
kullanımları ve yapılaşma durumu izlenip kontrol edilerek, tarım arazilerinin 
daha etkin korunması sağlanacaktır.

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS)
Tarım politikalarının hızlı ve doğru bir şekilde uygulanabilmesinin en 
önemli araçlarından biri olan tarım ürünleri piyasalarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi konusunda, bilişim sistemleri etkin kullanılmaktadır. 
Bu kapsamda oluşturulan “Tarım Ürünleri Piyasası İzleme ve Değerlendirme 
Birimi” faaliyetlerini halen Ankara, Antalya, İstanbul, Mersin ve Muğla 
illerinde, 10 kategoride 39 adet tarım ürününde devam ettirmektedir. 
Tarım ürünleri piyasaları izleme çalışmaları, ürün sayısı ve veri kaynakları 
artırılarak devam edecek olup, bu amaçla Tarım Bilgi Sistemi altında 
Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS)’in yazılım çalışmaları 
sürdürülmektedir.         

10.12. Avrupa Birliğine Uyum, Tarımda İkili ve Uluslararası İlişkiler   
 
AB ile yürütülmekte olan müzakerelerde, Bakanlığımızın sorumlu olduğu 
3 fasılda çalışmalara devam edilmektedir. 
Bunlardan, 12 No’lu Gıda Güvenilirliği, veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası 
faslı için açılış kriterleri yerine getirilmiş ve söz konusu fasıl 30 Haziran 
2010 tarihinde müzakerelere açılmıştır. 

12. fasılda, kapanış kriterlerinin yerine getirilmesine yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. Bu kapsamda söz konusu kriterlere ilişkin alt çalışma 
grupları oluşturulmuş olup bu çalışma grupları kapsamında diğer kurum 
ve kuruluşlarla birlikte faaliyetler sürdürülmektedir. AB mevzuatına uyum 
amacıyla 12. fasıl müktesebatına uyum amacıyla çıkarılan ulusal mevzuata 
dair bilgilerin yer aldığı 12. Fasıl Strateji Belgesi mevcut olup bu belge 
belirli aralıklarla güncellenmektedir.

11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma ve 13 No’lu Balıkçılık fasılları açılış 
kriterlerinden bağımsız bir şekilde siyasi nedenlerle askıya alınmıştır. 11. 
fasıl için tarama sonuç raporu açıklanmış ve açılış kriterleri belirlenmiştir. 
Açılış kriterlerinin yerine getirilmesi, Ulusal Eylem Planı ve İlerleme 
Raporları kapsamında uyum çalışmalarımız devam etmektedir. 13. fasılda 
ise, açılış kriterleri henüz belirlenmediği için, bu fasılda çalışmalarımız 
Ulusal Eylem Planı ve İlerleme Raporları çerçevesinde devam etmektedir.

Her 3 fasıl ile ilgili uyum çalışmalarında AB’nin Teknik Yardım ve 
Bilgi Değişim Mekanizmasından (TAIEX) faydalanılarak faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımız sorumluluğundaki 3 fasıl hakkında AB kapsamında yapılan 
çalışmaların ve AB’de yaşanan gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması ve 
tarım alanında dünyada yaşanan gelişmelerin takip edilmesi amacıyla 
yayınlar hazırlanmakta ve Bakanlık web sitesinden yayınlanmaktadır.  

Türkiye–AB Mali İşbirliği kapsamında tarım alanında Bakanlığımızca 
önemli projeler yürütülmektedir. Bu kapsamda;

• 2002-2015 döneminde 187 Milyon Avro katkılı toplam bütçesi 237,3 
Milyon Avro olan 42 adet proje tamamlanmıştır.

• Toplam bütçesi 154,3 Milyon Avro olan 22 projenin başvuru ve 
uygulama süreçleri devam etmektedir.
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AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ikinci uygulama döneminde 
(2014-2020) yeni hibe fonlarının kullanımına yönelik çalışmalar yoğun 
şekilde devam etmektedir.  Bu kapsamda; 

• IPARD kapsamında tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 801 
Milyon Avro ve Kurumsal kapasite oluşturulması için 111,2 Milyon 
Avro AB katkısının tam ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar 
yürütülmektedir.  

• IPA II kapsamında Bakanlığımızca Aksiyon Belgesi yıllık olarak 
hazırlanmaktadır. 2014, 2015 ve 2016 Aksiyon Belgelerinde yer 
alan projelerimizin toplam bütçesi yaklaşık 43 Milyon Avrodur.

Bakanlığımız Türkiye adına; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (EİT), Gelişen 8 Ülke (D-8) gibi kuruluşlarda odak noktası, İktisadi 
İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ve G-20’nin ilgili konularında ulusal 
koordinatör, EİT Gıda Güvenliği Bölgesel Programının (ECO-RCC) ise 
yürütücüsüdür. Bu kapsamda 2016 yılında yapılan bazı önemli çalışmalar 
şu şekildedir;

• Çin’in G20 Dönem Başkanlığında düzenlenen Tarım Bakanları 
Toplantısı’na Bakanlığımız tarafından katılım sağlanmıştır.    

• Bakanlığımızın girişimleriyle 2016 yılı “Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Bakliyat Yılı” ilan edilmiş olup, bu kapsamda çok sayıda etkinlik 
düzenlenmiştir. 

• Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 30. Avrupa Bölgesel 
Konferansı, 2-6 Mayıs 2016 tarihlerinde Bakanlığımız ev sahipliğinde 
Antalya’da düzenlenmiştir. Konferansa Avrupa Birliği’nin yanı sıra, 
53 ülkenin Tarım Bakanları davet edilmiş olup,  15’i Bakan ve Bakan 
Yardımcısı olmak üzere 42 ülkeden katılımcının yanısıra, Sivil 
Toplum Örgütleri ve FAO Gıda Güvenliği Komitesi toplantılarına da 
60’a yakın sivil toplum kuruluşu iştirak etmiştir.

• Türkiye ve FAO arasında mevcut Evsahibi Ülke Anlaşması’nın 
yenilenmesine ve ikinci 5 yıl süre için uzatılmasına ilişkin Tamamlayıcı 
Anlaşma çerçevesinde, Türkiye tarafından sağlanan 20 Milyon Dolar 

tutarındaki katkı, 2017-2021 yılları arasında Ülkemiz dâhil Orta Asya 
Alt Bölgesi kapsamındaki 7 ülkenin yanısıra karşılıklı mutabakatla 
diğer ülkelerde yürütülecek projelere tahsis edilecektir.  

• 2017 yılında Bakanlığımız ev sahipliğinde Afrika Birliği Tarım 
Bakanları Toplantısı düzenlenecektir. 

• 2017 yılı ilk yarısında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) 
Dönem Başkanlığımız dolayısıyla Bakanlığımız ev sahipliğinde 
Tarım Bakanları Toplantısı düzenlenecektir.

• Endonezya, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna ve İran ile Tarım 
Yürütme Komitesi Toplantıları yapılmıştır.

• Somali ile “Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, İran 
ile “Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Zaptı” ve 
“Veterinerlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”, Belarus ile “Tarım 
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”  imzalanmıştır.

• Bakanlığımız ve Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol Denetim ve 
Karantina Genel İdaresi arasında “Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen 
Antep Fıstığı İçin Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü” imzalanmıştır.

• Kazakistan, İran, Macaristan, Rusya, Gürcistan ve Sri Lanka gibi 
ülkelerle yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen Karma Ekonomik 
Komisyonu Toplantılarına (KEK) Bakanlığımızdan katılım 
sağlanmıştır.

• Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında tarım alanında yapılan 
çalışmaların etkinliği artırmak amacıyla Bakanlığımızda “DTÖ 
Komitesi” oluşturulmuştur.  

• Ülkemiz ve KKTC arasında sürdürülen ekonomik ve teknik işbirliği, 
2016-2018 dönemini kapsayacak bir anlaşmayla yenilenmiş 
olup, uygulanacak Yapısal Dönüşüm Programı çerçevesinde 
yürütülecektir. 
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10.13. Uluslararası Bakliyat Yılı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 
Bakanlığımızın teklifi ve öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2016 yılı “Uluslararası Bakliyat Yılı” olarak 
ilan edilmiştir. 

Baklagillerin öneminin anlatılması ve tüketiminin yaygınlaştırılması amacıyla, 
Bakanlığımızca 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı faaliyetlerine yönelik eylem 
planı hazırlanmıştır. Bakliyat yılı eylem planı çerçevesinde, çeşitli ulusal 
ve uluslararası etkinliklerin içerisinde olduğu üç ana başlıkta faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler; 

• Ar-Ge çalışmaları ve üretimin geliştirilmesi, 
• Baklagil tüketiminin artırılması ve baklagillerin tanıtılması
• Baklagillerin sağlıklı beslenmeye katkıları başlıkları altında 

yürütülmektedir. 

Hazırlanan eylem planı çerçevesinde, sektörün tüm paydaşları ile birlikte 
Ülke genelinde çok sayıda etkinlik ve faaliyet düzenlenmiştir. 

10.14. EXPO 2016 Antalya Botanik Sergisi    
Türkiye’nin ilk kez düzenlediği “Çiçek ve Çocuk” temalı EXPO 2016 
Antalya Botanik Sergisi’nin açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN tarafından 22 Nisan 2016 tarihinde yapılmıştır. 

EXPO alanında önemli yatırımlar yapılmıştır: 
• EXPO gölü, tepesi, kulesi, ülke bahçeleri,
• Kongre merkezi, tarım ve biyoçeşitlilik müzesi, çocuk bilim ve 

teknoloji merkezi,
• 5 Bin kişilik amfi tiyatro, mozaik kültür ve diğer yapılar,
• 25 Bin ağaç ve 133 Bin adet çalıdan oluşan bir orman,
• 4,5 Milyon çiçek,
• 350 Bin m2 çim alanı, tema bahçeleri, etkinlik alanları ve yeşil 

alanlar.

EXPO 2016 Antalya’ya 57 ülke katılım sağlamıştır. Bu katılımla EXPO 2016 
Antalya, 1990 yılında Japonya/Osaka’da yapılan Botanik EXPO’sundan 
sonra en fazla katılım sağlanan ikinci EXPO organizasyonu olarak tarihe 
geçmiştir. 

2016 Ekim ayına kadar devam eden EXPO kapsamında önemli 
faaliyetler ve organizasyonlar düzenlemiştir. Organizasyon süresince; 
konserler, sergi, sempozyum ve kongreler, tiyatrolar, çocuklara yönelik 
organizasyonlar, sokak eğlenceleri gibi 30 Binin üzerinde faaliyet ve 
aktivite gerçekleştirilmiştir. EXPO 2016 Antalya’yı yaklaşık 4,7 Milyon kişi 
ziyaret etmiştir.  

EXPO 2016 organizasyonunu sonrasında; sergi alanı tüm yapısal ve 
bitkisel unsurları ile ziyarete açık tutularak, Antalya’ya ve ülke turizmine 
hizmet vermeye devam edecektir. 
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11 BAĞLI,
İLGİLİ VE
İLİŞKİLİ 
KURULUŞLARIN 
FAALİYETLERİ
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11.1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

Atatürk’ün öncülüğünde 1925 yılında kurulan Atatürk Orman Çiftliği 
arazilerinde; 

• 1925-2002 yılına kadar 4.500 dekar alan ağaçlandırılmış iken, 
• 2002-2015 yılları arasında 17.700 dekar saha ağaçlandırılmıştır.

Toplamda AOÇ arazisinin %67’sine tekabül eden yaklaşık 22 Bin dekar 
alan, park, orman ve rekreasyon alanına dönüştürülerek halkımızın 
hizmetine sunulmuştur. Bu alanın 24 Bin dekarın üzerine çıkarılması için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği tarafından Türkiye’nin ilk yerli yoğurt mayası 
geliştirilmiş ve Atatürk Orman Çiftliği Süt ve Süt Mamulleri Fabrikası’nda 
yoğurt üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. 
 
“Sağlıklı Süt ile Evde Yoğurt Yapımı” projesi kapsamında, halkımıza sokak 
sütü yerine sağlıklı ve güvenilir pastörize süt ile evinde yoğurt yapma 
imkânı sağlanmıştır. 
 
Son yıllarda “Atatürk Orman Çiftliği” (2009), “Çiftlik” (2009), “Gazi Orman 
Çiftliği” (2012), “Gazi Çiftliği” (2012), “Gazi” (2013) isimlerinin ulusal marka 
olarak Türk Patent Enstitüsünce tescili yaptırılmıştır. 
 
Ayrıca Kurum tarihinde ilk defa 2016 yılında Atatürk Orman Çiftliği logosu 
şekil olarak ölçeklendirilip standardize edilmiş, çeşitli hizmet alanlarında 
ve Kurumsal logo olarak Türk Patent Enstitüsü Kurumunca tescil edilmiştir. 

11.2. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

TİGEM tarafından üreticilerimizin kaliteli tohumluk ve damızlık hayvan 
ihtiyacının karşılaması amacıyla önemli çalışmalar yürütülmektedir.   

Sertifikalı Tohum ve Fidan Üretimi 
• Sertifikalı hububat tohumu dağıtımı 2002 yılında 76 Bin ton iken 

2015 yılında 145 Bin tona çıkarılmış,  2016 yılında 175 Bin tona ve 
2017 yılında ise 215 Bin tona çıkarılması hedeflenmiştir. 

• Yem bitkileri tohumluğu dağıtımı 2002 yılında 1.000 ton iken 
2016 yılında 2.000 tona ve 2017 yılında 3.000 tona çıkarılması 
hedeflenmiştir. 

• TİGEM işletmelerinde özel sektör işbirliği ile 2012 yılında 5 Bin ton 
ile başlatılan  sertifikalı patates tohumu üretim miktarı 2016 yılında 
45 Bin tona çıkarılmış, gelecek yıllarda üretimin devam ettirilmesi 
hedeflenmiştir.

• Fidan Üreticileri Birliği ile yapılan işbirliği kapsamında 5 yıl içerisinde 
60 Milyon adet sertifikalı meyve fidanı üretimi amacıyla 2014 yılında 
TİGEM işletmelerinde alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve üretime 
başlanılmıştır.  

• Çiftçilerimizin sertifikalı tohuma kolay ulaşımını sağlamak amacıyla, 
2003-2016 döneminde ülkemiz genelinde 303 adet TİGEM bayisi 
kurulmuş ve Bayi Otomasyon Sistemi oluşturulmuştur. 

• Ülkemiz tohumculuğunun bitkisel üretimin bütün dallarında gelişmesi 
için TİGEM işletmeleri özel sektör ve araştırma kuruluşlarının 
hizmetine açılmıştır. TİGEM işletmelerinde 50 Bin dekar sulu tarım 
arazisinde patates, hibrit mısır, ayçiçeği, sebze ve yem bitkileri gibi 
sertifikalı tohumların üretimi yapılmaktadır.

• TİGEM ve ülkemiz özel sektör tohumculuk firmaları işbirliği ile, 
ülkemizin önemli ölçüde açığı bulunan çeşitlerdeki sertifikalı 
tohumların üretim alanlarının %100 artırılması hedeflenmiştir.

Hayvancılık Faaliyetleri
• TİGEM’in elinde bulundurduğu damızlık sığır varlığının tamamı 

yüksek verimli kültür ırkı hayvanlardan oluşmaktadır. Son yıllarda 
yapılan seleksiyon çalışmaları ile sığır varlığında önemli bir genetik 
ilerleme kaydedilmiştir. 
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• 2009-2016 döneminde 7 işletmede toplam 15.200 ana başlık, 
bilgisayar destekli modern sığırcılık tesisi kurulmuştur. 

• 2002 yılında 17 Bin baş olan damızlık sığır varlığı 2016 yılında 
30 Bin başa çıkarılmış ve 2017 yılında 35 Bin başa çıkarılması 
hedeflenmiştir. 

• Son 15 yıl içerisinde 51 Bin baş damızlık sığır dağıtımı gerçekleştirilmiş, 
2017 yılında 3 Bin baş damızlık dağıtımı hedeflenmiştir.

• TİGEM tarafından, Bakanlığımızca uygulamaya konulan Genç Çiftçi 
Projelerinin Desteklenmesi kapsamında 2016 yılında hedeflenen 
51 Bin baş damızlık sığır, 80 Bin baş damızlık koyunun dağıtımı 
devam etmektedir.

• DAP, GAP, DOKAP ve KOP illerinde hayvancılığın geliştirilmesi 
kapsamında bölge yetiştiricilerine TİGEM tarafından 2014 ve 2015 
yıllarında 1.190 Baş boğa ve 7.050 Baş koç dağıtımı gerçekleştirilmiş, 
2016 yılında dağıtımı hedeflenen 2.500 Baş boğa ve 15.000 Baş 
koç dağıtımları devam etmektedir. 

• Malatya/Sultansuyu İşletmesinde 2012 yılında hizmete açılan en 
ileri teknolojilerle donatılmış, 5 Milyon doz kapasiteli Sperma Üretim 
Merkezinde üretilen progeny testi tamamlanmış, boğa spermalarının 
dağıtımına 2016 yılında başlanmıştır. 

• 2012-2016 yıllarında 8 işletmede toplam 40 Bin başlık damızlık 
koyun tesisi yapılmıştır.

• TİGEM’in 2002 yılında 71 Bin baş olan damızlık koyun varlığı 
2016 yılında 166 Bin Başa çıkarılmış ve 2017 yılında 180 Bin başa 
çıkarılması hedeflenmiştir. 

• Son 15 yıl içerisinde toplam 143 Bin baş damızlık koyun dağıtımı 
gerçekleştirilmiş, 2017 yılında ise 24 Bin baş damızlık dağıtımı 
hedeflenmiştir. 

• 2014 yılından itibaren Şanlıurfa/Ceylanpınar İşletmesinde 1.000 
ana baş kapasite ile süt verimi yönüyle öne çıkan Halep ırkı keçi 
yetiştiriciliğine başlanmıştır.

• DAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde 2014 yılında 
Iğdır/Kâzımkarabekir İşletmesinde DAP Bölgesi Koyunculuğunun 

Geliştirilmesi Projesi uygulamaya konulmuş, proje kapsamında 
bölgeye 10 yıl içerisinde 67 Bin baş damızlık Morkaraman ırkı koç 
ve koyun dağıtımı hedeflenmiştir.

Atçılık Faaliyetleri
• Çiftlikat-ı Hümayun adı altında Osmanlı İmparatorluğunun 

kuruluşundan beri devam eden atçılık faaliyetlerine halen üç 
işletmede (Bursa/Karacabey, Malatya/Sultansuyu ve Eskişehir/
Anadolu) toplam 1.244 baş hayvan ile devam edilmektedir.

• TİGEM tarafından her yıl ortalama 244 baş yarış tayı kazandırılarak 
son 15 yılda atçılık sektörüne 3.652 baş yarış tayı kazandırılmış, 
2017 yılında 260 baş tay satışı hedeflenmiştir. 

Sulama ve Modernizasyon Çalışmaları 
• TİGEM işletmelerinde 2002 yılında 210 Bin dekar olan sulu tarım 

arazisi 2015 yılında 4 kat artırılarak 850 Bin dekara çıkarılmış, sulu 
tarım arazisinin tamamı modern basınçlı sistemlerle sulanabilir 
duruma getirilmiş ve kuraklık riskine karşı sertifikalı tohum üretimi 
garanti altına alınmıştır. 

• 2016 yılında 45 Bin dekar, 2017-2019 döneminde 159 Bin dekar 
olmak üzere toplam 204 Bin dekar arazinin daha sulamaya açılması 
planlanmıştır.

• Sertifikalı tohum üretiminde kapasitenin artırılması ve kalitenin 
uluslararası standartlara ulaştırılması amacıyla, 2009-2016 
döneminde toplam 160 ton/saat kapasiteli 9 adet tohum hazırlama 
tesisi kurulmuş ve mevcut tesislerin modernizasyonu sağlanmıştır. 

• Mahsullerin daha uygun şartlarda muhafaza edilmesi için 238 Bin 
ton kapasiteli çelik silolar tesis edilmiştir.

• Mekanizasyonun tamamı en ileri teknolojilerle yenilenmiş, bu 
kapsamda 2009-2015 döneminde 548 adet traktör ve bağlı 
ekipmanları satın alınmış, 2016 yılında 50 adet, 2017-2019 
döneminde 105 adet traktör alımı planlanmıştır.
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Türkiye-Sudan Arasında Tarımsal İşbirliği Çalışmaları
• Türkiye-Sudan arasında imzalanan anlaşma kapsamında iki ülke 

arasında tarımsal üretimin ve ticaretin artırılması için ortak şirket 
kurulması amaçlanmıştır.  

• Şirketin, Sudan’da 12.500 hektar arazide pilot çiftlik kurması 
planlanmıştır.

• Ayrıca özel sektörümüzün, Sudan’da 5 bölgede 780.500 hektar 
arazide tarımsal yatırım yapmasının özendirilmesi hedeflenmiştir.

11.3. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat ürünlerinin gerek 
Ülkemizde gerekse küresel boyutta sahip olduğu önem dikkate alınarak, 
iç ve dış piyasalar yakından takip edilmekte, piyasaların sağlıklı 
işlemesine yönelik düzenleyici tedbirler almak suretiyle de üretici ve 
tüketici korunmaktadır.

Hububat Alımları 
• Buğday için müdahale alım fiyatı 28 Haziran 2016 tarihinde 

açıklanmıştır. 
• Bu kapsamda 2,6 Milyon ton buğday alımı yapılmış olup, karşılığında 

2,3 Milyar TL ödeme yapılmıştır.
• Arpa (yulaf ve çavdar dahil) için ise piyasa fiyatlarının makul 

düzeyde seyretmesi nedeni ile müdahalede bulunmamış, sadece 
taahhütnameli alım yapılmıştır.

• Ayrıca ürünlerini TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolara 
teslim eden üreticilerden elektronik ürün senedi (ELÜS) yoluyla 
alım yapılmaya devam edilmiştir. 

Mısır Alımları 
• ÇKS belgesi bulunan üreticilerimizin olası depolama ve finansman 

ihtiyacının karşılanması amacıyla 04 Ağustos 2016 tarihinden 
itibaren taahhütname karşılığı ve emanet alımlara başlanmıştır. Bu 
kapsamda 314 Bin ton taahhütname karşılığı, 11 ton emanet mısır 
teslim alınmıştır.

• Mısır için müdahale alım fiyatı 26 Ağustos 2016 tarihinde 740 TL/ton 
olarak açıklanmış, peşin ve emanet mısır alımlarına başlanmıştır. 

• Bu kapsamda 2016 Kasım ayı itibariyle 1 Milyon 677 Bin ton peşin 
mısır alımı yapılmış ve üreticilere 1,2 Milyar TL ödenmiştir. Ayrıca 11 
ton emanet mısır alımı yapılmıştır. Peşin ve emanet mısır alımları 
devam etmektedir. Ürünlerini TMO ile protokol imzalayan lisanslı 
depolara teslim eden üreticilerden elektronik ürün senedi (ELÜS) 
yoluyla 108 bin ton mısır alınmıştır.

Çeltik Alımları 
• Hasatın başlamasıyla birlikte TMO, üreticilerin depolama 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 20 Eylül tarihinden itibaren, tüm 
işyerlerinde ÇKS Belgesi olan üreticilerden taahhütname karşılığı 
alımlara başlamış olup, toplam 7.975 ton taahhütname karşılığı 
çeltik alınmıştır. 

• TMO, 7 Ekim 2016 tarihinde 60 randıman Osmancık çeşidi çeltik 
müdahale alım fiyatını 1.675 TL/Ton, Baldo çeşidi çeltik müdahale 
alım fiyatını ise 2.080 TL/Ton açıklayarak tüm işyerlerinde peşin ve 
emanet alımlara başlamıştır. 

• 2016 Kasım ayı itibariyle 74 Bin ton peşin çeltik alımı yapılmış 
olup üreticilere 113 Milyon TL ödenmiştir. Çeltik alımları devam 
etmektedir. 

Haşhaş Alımları
• 2016 yılı için haşhaş kapsülü alım fiyatı 4,25 TL/Kg olarak 

belirlenmiştir. 
• 2015/2016 tarım döneminde haşhaş üretimine izin verilen 13 İlde 

(Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Burdur, Uşak, Isparta, Eskişehir, 
Kütahya, Manisa, Balıkesir, Çorum, Amasya, Tokat) haşhaş kapsül 
alımları 24 Eylül 2016 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.  

• 40.443 üreticiden 16.550  ton haşhaş kapsülü alınmış olup, 
üreticilere 68 Milyon TL ödeme yapılmıştır.

• 2016 yılı haşhaş kapsülü alımlarında teknolojik cihazlarla kaliteye 
dayalı (morfin oranına göre) alım uygulamasına devam edilerek 
açıklanan fiyata morfin oranına göre ilave artış uygulanmıştır. 
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TMO Tarafından Uygulama Geçirilen Önemli Projeler ve Yapılan Diğer 
Çalışmalar

• Yurtdışı Yardımlar: Ülkemiz dışında yaşanan savaş ile deprem, 
kuraklık, sel felaketi gibi doğal afetler sonucu zarar görmüş sivil 
halkı Bakanlığımız yalnız bırakmamıştır.  Bakanlar Kurulu Kararı ile 
görevlendirilen TMO tarafından;  Pakistan için 50.000 ton, Filistin 
için 15.401 ton, Somali için 29.000 ton, Suriye için 73.174 ton olmak 
üzere toplam 167.575 ton un ile Filistin için 2.155 ton pirinç Türk 
Kızılayı’na teslim edilmiştir. Halihazırda Suriye’ ye yönelik ilave 
teslimatlar devam etmektedir. 

• Randevulu Alım Sistemi: Randevulu alım sistemine 2016 yılında 
da devam edilmiştir. Üreticilerimiz internet üzerinden veya iş 
yerlerimize başvurmak suretiyle aldıkları randevuları ile ürünlerini 
sıra beklemeden aynı gün iş yerlerine teslim edebilmektedirler.

• Alternatif Depolama Sistemi (Tahıl Torbalama Sistemi): Uzun 
yıllardan beri kullanılmakta olan açık yığın depolama ünitelerine 
alternatif olarak Ülkemizde yeni bir modern depolama şekli olan 
Tahıl Torbalama Sisteminin kullanılmasına 2016 yılında da devam 
edilmiştir. 

• Okullara Kuru Üzüm Temini ve Dağıtımı: 08.04.2016 tarihli ve 
29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 28.03.2016 tarihli ve 
2016/8719 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TMO’ya 2016 yılında, 
okullarda kuru üzüm dağıtımı görevi verilmiştir. 

• Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası: 2013 yılında başlayan 
kampanya kapsamında Ülke genelinde 813 farklı kurum ve 
kuruluşla iş birliği içerisinde 873 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
Kampanya sonucunda sağlanan faydalar ve ekonomiye katkılar 
çeşitli araştırmalarla kamuoyuna duyurulmuştur. Kampanya tüm 
kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak 2018 yılı sonuna kadar 
TMO tarafından etkin şekilde devam edecektir. 

TMO’nun; piyasayı etkin düzenlemesi ve üretici gelirlerinde istikrar 
sağlaması amacıyla yeniden yapılanma çalışmaları başlamıştır.

 

11.4. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)
Ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacı ile 1952 
yılında kurulan Et ve Balık Kurumu, 1992 yılında özelleştirilme kapsamına 
alınarak birçok tesisi satılmış veya devredilmiştir. AB normlarına uygun 
olarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi 
amacıyla 2005 tarihinde özelleştirme kapsamından çıkarılmış ve 2013 
yılında yapılan düzenleme ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 
olarak yeniden yapılandırılmıştır.

ESK; Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Sakarya, 
Ankara (Sincan), Sivas, Van ve Yozgat olmak üzere 12 adet et kombinası 
ve İstanbul’da bir adet Depo Müdürlüğü olmak üzere toplam 13 işyeri ile 
faaliyetini sürdürmektedir. 

Ayrıca, perakende sektöründe 15 adet Kurum ve 53 adet franchise satış 
mağazası olmak üzere toplam 68 satış mağazası ile hizmet vermektedir. 

ESK Yatırım Faaliyetleri
• Erzurum Et Kombinası için 2010 tarihinde Erzurum Büyükşehir 

Belediyesi ile mevcut kombina arsası karşılığında yeni kombina 
yapımı için sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye uygun, inşaat 
makine-ekipman alım süreci ve montajı tamamlanmış olup tesisin 
2016 yılsonuna kadar hizmete açılması planlanmaktadır.  

• Erzincan Tavuk Kombinası 2012 yılında Erzincan Valiliği İl Özel 
İdaresinden devralınmıştır. 2013 yılında yapımına başlanan 8.000 
adet/saat kapasiteli yeni tavuk kombinası tamamlanmış olup 2016 
Kasım ayında hizmete açılmıştır.

• Sivas Et Kombinası, 2016 Kasım ayında hizmete açılmıştır.
• Sakarya Et Kombinası için şehir merkezi dışında yeni 

kombina yapımına başlanmış olup, 80.000 m² arazinin tahsisi 
gerçekleştirilmiştir.

• Diyarbakır Et Kombinası, Diyarbakır Tarıma Dayalı Besi İhtisas 
Bölgesi’nden 93.641 m² arazi kombina yapılmak üzere satın 



2017 Yılı Bütçe Sunumu 2017 Yılı Bütçe Sunumu

142 143

alınmıştır. Yeni kombinanın yapımı için etüt ve proje çalışmaları 
tamamlanmıştır.

• İstanbul’da ihtiyaç duyulan yeni deponun yapımı için Hazineye ait 
4.846 m² arazi satın alınmıştır.   

• Trakya bölgesine yeni bir et kombinası yapılması planlanmaktadır.

Et Üretimi ve Besilik Materyal Tedarikine Yönelik Çalışmalar
ESK tarafından büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı eti alımı yapılmaktadır. Bu 
kapsamda;

• 2015 yılında 101.510 adet büyükbaş, 130.160 adet küçükbaş 
hayvan alımı yapılmıştır.  35.809 ton kırmızı et üretilmiş, 27.660 ton 
kırmızı et satışı gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında üreticilere toplam 
737 Milyon TL ödeme yapılmıştır.

• 2016 yılı ilk 9 ayında 86.932 adet büyükbaş, 85.469 adet küçükbaş 
hayvan alımı yapılarak 28.461 ton kırmızı et üretilmiş, 26.195 ton 
kırmızı et satışı gerçekleştirilmiş olup, üreticilere toplam 554,2 
Milyon TL ödeme yapılmıştır.

• Ayrıca, kanatlı eti olarak, 2015 yılında 5,4 Milyon kanatlı alımı, 9.204 
ton satış, 2016 yılı ilk 6 ayında ise 2,8 Milyon kanatlı alımı ve 4.643 
ton kanatlı satışı yapılmıştır.

Büyükbaş hayvancılık için 2011 yılında, küçükbaş hayvancılık için 2015 
yılında başlayan sözleşmeli besicilik devam etmektedir. Bu kapsamda 
besicilere; sözleşme primi, erken kesim-geç kesim primi ve nakliye primi 
sağlanmaktadır. 

Ülkemizin kırmızı et ihtiyacının karşılanması amacıyla ESK’ya 2016 
yılında 20.700 ton büyükbaş hayvan eti ve 325 Bin baş sığır ithal etme 
yetkisi verilmiştir. ESK tarafından piyasa durumu göz önüne alınarak 
ve besicilerden gelen talepler toplanmakta ve bu kapsamda alımlar 
yapılmaktadır. 2016 Kasım ayı itibariyle;

• Bosna-Hersek’ten 4.390 ton taze/soğutulmuş kemiksiz sığır eti, 
Polonya’dan 6.400 ton taze/soğutulmuş karkas ithal edilmiştir. 

• Avrupa Birliği’nden 12.203 baş kesimlik sığır ve 23.780  baş 
besilik sığır, Güney Amerika’dan 68.002 adet besilik sığır ithalatı 
gerçekleştirilmiştir.

• Toplam 63.500 baş kesimlik ve 263.500 baş besilik sığır sözleşmesi 
yapılmış olup, yılsonuna kadar üreticilere dağıtılması sağlanacaktır.

 
Süt Piyasasının Regülasyonuna Yönelik Çalışmalar
ESK tarafından 2016 Mart ayı itibariyle ilk kez süt alımına başlamış 
olup, sütte ilk resmi müdahale başlamıştır. Bu kapsamda; üretici birliği 
ve kooperatiflerle sözleşme yapılmış olup, sözleşme yapılan birlik ve 
kooperatiflere alım garantisi sağlanmıştır.

2016 Kasım ayı itibariyle üretici birlikleri ve kooperatifler aracılığıyla yağsız 
süt tozu yaptırılmak üzere yaklaşık 214 Bin ton çiğ süt alınmış, 13 farklı 
süt tozu tesisinde işlenerek yaklaşık 18 Bin ton yağsız süt tozu üretimi 
gerçekleştirilmiştir.  

Müdahale öncesi üretimin yoğun olduğu bölgelerde 0,70 kuruşlara kadar 
düşen süt fiyatları müdahale sonrası alım yapılan bölgelerde referans 
fiyat olan 1.15 TL seviyelerinde dengelenmiş ve dişi hayvanların kesime 
gitmesi önlenmiştir. 

Et ve Süt Kurumu, süt üreticilerini korumak ve mağdur olmalarını engellemek 
amacıyla aktif bir şekilde müdahale alımlarına devam etmektedir.
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11.5. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)

Ülkemizde üretilen yaş çayın %50-55’i ÇAYKUR’un 45 adet yaş çay 
fabrikasında işlenmektedir. 

ÇAYKUR tarafından 2015 yılında 681 Bin ton yaş çay alımı 
gerçekleştirilmiştir. Alınan bu çaydan;

• 130.278 ton tasnifli kuru çay,
• 120.266 ton paketli çay üretilmiştir.

2016 yılı yaş çay alım kampanyasında 688 Bin ton yaş çay alımı yapılmış, 
alınan çaylardan,

• 134.160 Ton tasnifli kuru çay
• 89.864 Ton paketli kuru çay üretilmiştir.

ÇAYKUR tarafından satın alınan yaş çay bedelleri satın almayı takip 
eden ay içerisinde peşin olarak ödenmektedir. 2015 yılı yaş çay alım 
bedeli olarak üreticilere yaklaşık 1,1 Milyar TL, 2016 yılında ise Kasım ayı 
itibariyle 1 Milyar 255 Milyon TL ödenmiştir. 

Kaliteli kuru çay üretebilmek için, özellikle hammaddeyi oluşturan çay 
bitkisinin kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kaliteyi 
artırıcı tedbirlerin en önemlisi budama işlemidir. Çay üreticilerine 2016 
yılında 145 Milyon TL budama tazminatı ödemesi yapılmıştır 

ÇAYKUR 2015 yılında, 115.650 ton yurtiçi çay satışından 1 Milyar 878 
Milyon TL,  95 Milyon litre Didi soğuk çay satışından 98 Milyon TL, 5.004 
ton yurtdışı çay satışından 77,5 Milyon TL olmak üzere toplam 2 Milyar 53 
Milyon TL gelir elde etmiştir.

2016 yılında ise 115 Bin ton iç satış, 5 Bin ton dış satış olmak üzere 120 
Bin ton çay satışı planlanmıştır. 2016 Kasım ayı itibariyle; 80.300 ton çay 

satış karşılığı 1 Milyar 404 Milyon TL, 84,5 Milyon Litre Didi soğuk çay 
satışından 86 Milyon TL olmak üzere toplam 1 Milyar 490 Milyon TL gelir 
elde edilmiştir.

ÇAYKUR tarafından fabrikaların kapasite artırımı ve modernizasyon 
çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Hopa Çay Fabrikası’nın 
kapasitesi 90 Ton/Gün, Fındıklı Çay Fabrikası’nın kapasitesi 140 Ton/
Gün, Sabuncular Çay Fabrikası’nın kapasitesi 200 Ton/Gün, Hayrat 
Çay Fabrikası’nın kapasitesi 100 Ton/Gün, Taşçılar Çay Fabrikası’nın 
kapasitesi 30 Ton/Gün, Bölümlü Çay Fabrikası’nın kapasitesi 45 Ton/Gün 
ve diğer bir kısım çay fabrikalarına da makine ilavesiyle kapasiteleri 45 
Ton/Gün artırılmıştır.  Bu çalışmalar sonucu ÇAYKUR’un 2015 yılında 
8.000 Ton/Gün olan günlük yaş çay işleme kapasitesi, 2016 yılında 8.650 
Ton/Gün olmuştur.

2016-2018 yıllarında gerçekleşmesi hedeflenmiş olan Rize merkezde 
bulunan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın İyidere ilçesine, Taşlıdere 
Çay Fabrikası’nın Pazar ilçesine nakledilmesi için inşaat yapımları devam 
etmektedir. 

Ayrıca 2017-2018 yıllarında Fındıklı, İkizdere, Çamlıhemşin İlçelerine 
çay fabrikası kurulması, Sabuncular Çay Fabrika sahasında Biyokütle 
Elektrik Santrali kurulması, soğuk çay üretim ve paketleme tesisinin 
kurulması, Rize İl sınırları içerisinde Otomasyon Sistemli Yarımamul Çay 
Ambarı yapılması ve Çay Araştırma Enstitüsü’nün yapısal kapasitesinin 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca; Çay Araştırma Enstitüsü’nün 
bilimsel kapasitesi geliştirilmiş, yetiştiricilik, toprak, teknoloji ve mücadele 
konularında farklı projeler uygulamaya sokulmuştur.
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11.6. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD 
Programı kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik proje ve uygulamalara 
destek sağlanmaya IPARD-II döneminde de devam edilmektedir.  

TKDK tarafından Ülkemizdeki tarımsal işletmelerin hem AB standartlarına 
ulaştırılması sağlanırken hem de süt ve et üreten tarımsal işletmelerin ve 
bu ürünleri işleyen sanayinin modernizasyonu ve geliştirilmesi amacıyla 
hibe destekleri verilmektedir. 

Ayrıca, kırsal turizm, arıcılık, el sanatları, yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik 
bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda da hibe destekleri ile Ülkemiz kırsal 
alanlarında yaşayan insanlarımıza alternatif gelir olanakları sağlamakta, 
bu alanlardaki sosyo-kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine 
katkı yapmaktadır. IPARD Programı uygulamaları ile yaratılan istihdam 
sayesinde kırsal alanlardaki ekonomik ve sosyal yaşam canlanmakta ve 
göç eğilimleri azalmaktadır.

2020 yılına kadar devam edecek olan IPARD-II kapsamında, 3,3 Milyar 
TL’si hibe olmak üzere toplamda yaklaşık 7 Mil yar TL yeni yatırımın 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu dönemde ayrıca kırsal alanlarda 
“Yenilenebilir Enerji Yatırımları” destek kapsamına alınarak, destek oranı 
kamu yatırımları için %100’e kadar çıkan projeler hayata geçirilecektir. 

11.7. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) 2002 yılında kurularak 
faaliyete başlamış olup, 2011 yılında Bakanlığımız ile ilişkilendirilmiştir.

TAPDK, tütün ve alkol piyasalarında; üretim, ithalat, ihracat, ambalajlama, 
depolama, satış, dağıtım ve reklam başta olmak üzere tüm sektör 
faaliyetlerinin kayıt altına alınması, düzenlenmesi, nihai tüketiciye 
ulaşıncaya kadar takibi ve denetlenmesine yönelik iş ve işlemleri etkin bir 
şekilde yürütmektedir.

Ayrıca, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) ile Tütün Mamullerinin Yasadışı Ticaretinin Önlenmesine 
Yönelik çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlığımız 2017 bütçesi bir önceki yıla göre %13,8 artış göstererek 19 
Milyar 538 Milyon TL’ye yükselmiştir. 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017 Bütçe Tasarısı

Gider Kalemleri Miktar
(Bin TL)

Bütçe İçindeki 
Payı (%)

Cari Giderler 4.363.706 22,3
Cari Transferler 13.213.385 67,6

Tarımsal Desteklemeler 12.838.329 66,7
Diğer 375.056 1,9

Sermaye Giderleri 1.713.805 8,8
Sermaye Transferleri 222.753 1,2
Borç verme 24.271 0,1
TOPLAM 19.537.920 100

2017 yılı cari transferler bütçesinin 12 Milyar 838 Milyon TL’si tarımsal 
desteklemeler için kullanılacaktır. Ayrıca 2017 yılı içerisinde üreticilerin 
desteklenmesi için ek kaynakların oluşturulması hususunda çalışmalar 
yapılacaktır.

Bakanlık Bütçesi         
(Milyon TL)
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Not: Kanunlaşan bütçe değerleridir. *Tasarı 

Bakanlığımız 2017 bütçesi bir önceki yıla göre %13,8 artış 
göstererek 19 Milyar 538 Milyon TL’ye yükselmiştir.
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Uzun Süreli Kiralama Yöntemiyle Özel Sektöre Hububat Depoları 
Yaptırılması Projesi
Ülkemiz depolama açığının giderilmesi amacıyla TMO tarafından uzun 
süreli kiralama yöntemiyle özel sektöre hububat depoları yaptırılması 
planlanmaktadır. Bu kapsamda ilk etapta 1 milyon ton olmak üzere toplam 
3 milyon ton kapasiteli hububat depoları yaptırılması için 18 ayrı yerde 
toplam 1 milyon ton için 29.09.2016 tarihinde teklifler alınmış ve 640 bin 
tonluk kısım için kira sözleşmeleri imzalanmıştır. 

2.360.000 ton kapasiteli depoların özel sektöre yaptırılarak kiralanması 
ve teslim alınmasıyla atıl duruma düşecek depoların satış vb. yöntemlerle 
değerlendirilmesinin eş zamanlı olarak yapılması planlanmış, kiralama ile 
ilgili istekli firmalardan teklifler alınmaya başlanmış olup, en kısa sürede 
söz konusu yerler için de kira sözleşmesi yapılacaktır.

Bu yöntemle yapılacak olan modern depolama tesisleri ile özel sektörün 
depoculuğa girmesinin önünün açılması, lisanslı depoculuğun ve buna 
bağlı olarak emtiaya dayalı sermaye piyasalarının gelişmesine katkı 
sağlaması hedeflenmektedir.  

Jersey Irkının Karadeniz Bölgesinde Geliştirilmesi Projesi
Daha öncesinde Karadeniz bölgesine adaptasyonu sağlanan ve süt yağı 
yüksek Jersey ırkının yeniden bu bölgemizde geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Proje kapsamında; Amasya, Giresun, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, 
Trabzon ve Zonguldak illerine Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma  
ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile TİGEM tarafından sağlanacak jersey 
spermalarının dağıtımı yapılacaktır. Proje çalışmaları başlamış olup, 2017 
yılında uygulamaları artırılacaktır. 

Bölgesel Çeşit Tavsiye Listesi Oluşturulması Projesi 
Milli Çeşit Listesine girerek Ülkemizde piyasaya girme hakkı kazanan 
ve Milli Çeşit Listesinde yer alan çeşitlerin farklı tarım havzalarındaki 

performansları bilimsel metotlarla karşılaştırılarak, bölge çiftçisine tavsiye 
edilecek çeşit listelerinin oluşturulması amacıyla, Bölgesel Çeşit Tavsiye 
Listesi Oluşturulması Projesine 2017 yılında başlanacaktır. 

Proje sonucunda farklı tarım havzalarına uygun bilimsel metotlarla belirlenen 
çeşitlerin yer aldığı bölgesel çeşit tavsiye listelerinin oluşturulması, 
çiftçilerin ve tarımsal sanayi kuruluşlarının çeşit seçimlerini belirli kriterlere 
göre yapan bir internet sitesinin ve mobil uygulamanın faaliyete geçirilmesi 
ve destekleme politikalarının çeşit bazında yapılmasına imkan sağlayacak 
temelin oluşturulması hedeflenmektedir.

Topraklarımızın Rehabilite Edilmesi ve Gübre Kullanım Rehberlerinin 
Hazırlanması  
Tarım alanların sürdürülebilirliğinin korunması ve topraklarımızın daha 
kaliteli hale getirilmesi amacıyla yeni çalışmalar yürütülecektir. Bu 
kapsamda;

• Topraklarımızdaki organik madde miktarının artırılması,
• Toprak veya yaprak analizine dayalı olarak bitkilerin doğru ve 

dengeli beslenmesi,
• Bilinçli ve etkin gübre kullanımının yaygınlaştırılması konularında 

çalışmalar yapılacaktır. 

Bu çerçevede Havza Bazlı Üretimi Destekleme Modeli kapsamında 941 
havza için ürün bazında “Gübre Kullanım Rehberleri” hazırlanacaktır. 
Böylece üreticilerimiz, hangi havzada ne miktarda ve nasıl gübre 
kullanacağı konusunda detaylı bilgiye sahip olacaktır. 

Bu şekilde topraklarımızın aşırı gübreleme ile kirlenmesinin önlenmesi ve 
verimliliğin artmasına önemli katkı sağlanması hedeflenmektedir.
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Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi 
Doğada endemik olarak bulunan doğal çiçek soğanlı bitkilerinin üretilerek 
sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla “Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri 
Koruma Projesi”  2016 yılında başlatılmıştır. Bakanlığımız merkez ve 19 İl 
Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek proje 3 yıl sürecektir. 
 
Proje ile Ülkemizin doğal çiçek soğanları üretiminin artırılması, projeye dahil 
edilen İllerde, üreticilerin, firmaların, belediyelerin ve sivil toplum örgütlerinin 
belirlenerek, gereken çalışmaların yürütülmesi, anket çalışmalarının 
yapılması, konu ile ilgili toplantı ve konferansların gerçekleştirilmesi ve 
belirlenen İllerde doğal çiçek soğanları demonstrasyon parsellerinin 
oluşturularak üretilen çiçek soğanlarının pazarlanması hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum İçin Strateji 
Hazırlanması Projesi
AB’ye uyum sürecinde; AB’nin ortak tarım politikası ve ortak piyasa 
düzenlerine ilişkin kural ve uygulamaların öğrenilmesi ile piyasalara 
ilişkin kuralların etkin bir şekilde uygulanabilmesini teminen paydaşlar 
arasında koordinasyon sağlanması ve farkındalık yaratılmasına yönelik 
bir strateji belgesi hazırlanacaktır. Ayrıca bu proje ile kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Hazırlanacak strateji belgesi ile AB üyelik sürecinde Ülkemizin AB’nin 
piyasa mekanizmalarına uyumunu kolaylaştırmak, bütçe durumunu 
netleştirmek ile Bakanlığımızın AB’nin piyasa düzenlemelerine yönelik 
kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. 
2017 yılında başlayacak proje 1 yıl devam edecek olup, yaklaşık 1 Milyon 
Avro bütçe ayrılmıştır. 

Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi 
Bakanlığımızca 2014-2016 yılları arasında yürütülmüş olan “Kuduz 
Hastalığına Karşı Ağızdan Aşılama Projesi” 2016 yılının ilkbahar 

döneminde sonlandırılmış olup, hastalığın yaban hayatına yönelik kontrol 
edilebilmesi amacıyla Avrupa Birliği destekli yeni bir proje hazırlanmıştır.

2017 yılında başlayacak proje kapsamında yaban hayatında kuduz 
hastalığının kontrol edilebilmesi amacıyla;  3 yıl süreyle yılda iki kez olmak 
üzere toplam 6 uygulama yapılacak, her bir uygulama döneminde 4,5 
Milyon adet aşılı yem kullanılarak, 225 Bin km² ormanlık ve kırsal alanda 
havadan aşılama çalışması yapılacaktır.  

Resmi Kontroller, Risk İletişimi ve Risk Değerlendirme, Hayvan Refahı, 
Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürün Yönetimine İlişkin Kapasitenin 
Geliştirilmesi Projesi
AB - Türkiye Ekonomik İşbirliği kapsamında finanse edilecek proje; 
Bakanlığımızın hayvan refahı, risk iletişimi ve risk değerlendirme ile 
kriz yönetimine ilişkin kapasitesinin geliştirilmesi, zoonozların izlenmesi, 
hayvansal yan ürünler ile ilgili sektörlerin izlenmesi ve kamusal farkındalığın 
artırılması amaçlanmaktadır. 

2017 yılında başlayacak proje kapsamında; gıda kaynaklı zoonozlara, 
risk iletişimine ve risk iletişim stratejisinin hazırlanmasına, hayvansal yan 
ürünlere ve hayvan refahına yönelik eğitimler düzenlenmesi, gıda, yem, 
bitki sağlığı ve hayvan sağlığı alanlarında acil durum ve kriz simülasyonları 
düzenlenerek acil durum planlarının hazırlanması çalışmaları yapılacaktır. 

Ayrıca proje içerisinde, risk iletişim stratejisi üzerine çalıştaylar 
düzenlenerek risk iletişimi stratejisinin hazırlanması, zoonoz ajanların 
izlenmesi ve hayvansal yan ürünlerin izlenmesi için yazılım programlarının 
hazırlanması gibi faaliyetler yer almaktadır. 
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Tarımsal Desteklemelerin İzleme ve Değerlendirilmesi Projesi 
Proje, tarımsal desteklerin etkileri ve sağladığı katkıların izlenmesi ve 
değerlendirmesini amaçlamaktadır. 

Özellikle çiftçiler ile yapılacak görüşme ve anketlerde alınacak sonuçlar 
tarımsal desteklerin yönlendirilmesi açısından önemlidir. Proje kapsamında; 

• Uygun bir örnekleme ile seçilen çiftçilerle anketler yapılacak,
• İzleme ve değerlendirmeye imkan tanıyan veri tabanı oluşturulacak,
• ÇKS ile gereken entegrasyon sağlanacak,
• ÇKS içerisinde bu amaca uygun olarak ortaya çıkacak eksiklikler 

giderilecek,
• Proje kapsamında elde edilen sonuçlar raporlanarak, karar vericilere 

sunulacaktır.

Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi
Proje kapsamında, coğrafi işarete sahip ya da coğrafi işaret alabilecek 
ürünler ve bu ürünler ile özdeşleşen üretim bölgelerinin potansiyellerinin 
ortaya çıkarılması yönünde tespit çalışmaları yapılacaktır. 

Proje kapsamında; 
• Coğrafi işaretli ürünlerin üreticilerine ulusal ve uluslararası alanda 

ürünlerini pazarlama, 
• Pazar bulma becerilerinin artırılmasına yönelik çalışmalar,
• Tüketicilere yönelik tanıtım araçları vasıtasıyla tüketici farkındalığının 

artırılması hedeflenmektedir.

Tarımsal İstatistikler veri Toplama Süreçlerinde İyileştirme ve 
Değerlendirme Kapasitesinin Artırılması Projesi 
Proje, Bakanlığın istatistik kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlanması 
ve toplanan istatistiki bilgilerin kalitesinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında; 
• TÜİK ile tarım istatistiklerin iyileştirilmesi amacıyla ortak bir çalışma 

yürütülecek,
• Merkez ve taşra genelinde istatistiksel kapasitelerinin geliştirilmesi 

amacıyla eğitimler düzenlenecek,
• Bakanlık içerisinde istatistikle ilgili çalışan ya da veri toplayıcı olarak 

görev yapan personelin nitelikleri artırılacak, 
• Uluslararası istatistik kuruluşlarının kendi sistemimizde 

uygulanabilirliği yönünde çalışmalar yapılacak, 
• İstatistik toplama ve değerlendirme konularını yürütmek amacıyla 

“istatistik çalışma grupları” oluşturulacak,
• 11. Faslın açılış kriteri ve 18. Fasıl olan istatistik faslının kapanış 

kriteri olan tarımsal istatistiklerin nitel ve nicel açıdan iyileştirilmesi 
konusunda Avrupa Birliği uyum sürecine katkı sağlanacaktır.

Bakanlık 2018-2022 Stratejik Planı’nın Hazırlanması
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı; 2023 
Vizyonunu gerçekleştirmek üzere, 10. Kalkınma planı, Orta vadeli 
programlar ve bunlara bağlı hazırlanan strateji belgeleri ekseninde, 
sektördeki tüm paydaşların değerli katkılarıyla hazırlanacaktır. 

Bakanlığımızın 2013-2017 Stratejik Planı’nda olduğu gibi 2018-2022 
Stratejik Planında da, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri, 
onların memnuniyetini esas alarak, yerinde, zamanında ve kaliteli bir 
şekilde sunmak temel ilke olarak benimsenecektir.

Stratejik Plan, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda ve bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bir anlayışla, Bakanlığımız Merkez 
Birimleri, İlgili ve Bağlı Kuruluşlar, İl Müdürlükleri, iç ve dış paydaşlar ile 
katılımcılık anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının görüşleri 
azami düzeyde yansıtılarak hazırlanacaktır.  
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