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Tarımsal ve ekolojik kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını sağlayarak kırsal alanda yaşam 
standardını yükseltmeye yönelik çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Türkiye ekonomisinin en temel iktisadi faaliyet kollarından birisi olan tarım sektörü, 78 milyonu aşan 
ülke nüfusu, 40 milyon civarında turist ile 2,5 milyon civarında mültecinin yeterli, kaliteli ve güvenilir 
gıda ihtiyacını karşılamaktadır.

Tarımın ülkemiz milli geliri ve ihracatı ile istihdamına sağladığı katkılardan dolayı önemi her geçen 
gün artmaktadır.

Son yıllardaki yapısal değişim çalışmaları ve verilen destekler sonucunda tarımımız önemli bir 
noktaya geldi. Tarım sektörünün GSYH ’ya katkısı 36 milyar TL’den 125 milyar TL’ye yükseldi. 
Bitkisel ve hayvansal üretimde Cumhuriyet tarihinin üretim rekorları bu dönemde kırıldı.

Bu dönemde, ülkemiz tarımının en önemli sorunlarından olan miras yoluyla arazilerin bölünmesi 
2014 yılında çözüme kavuşmuştur. “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” ile miras yoluyla tarım arazilerinde bölünme sorunu kalıcı olarak sona 
ermiş, daha fazla üretim ve gelir sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

Bölünmüş tarım arazilerinin birleştirilmesine yönelik 4,6 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması 
yine aynı dönemde tamamlanmıştır. 2023 yılına kadar 14 milyon hektar tarım arazisinin 
toplulaştırmasının tamamlanması planlanmaktadır.

Tarım sektörü 2015 yılının ilk 9 ayında %8,9 büyüyerek ülkemizin büyümesine önemli katkı sağladı.  
2015 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 16,8 milyar dolar, ithalatımız 11,2 milyar dolar, dış ticaret 
dengesi ise 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Üreticilerimize 2015 yılında 10 milyar TL nakit tarımsal destek ödemesi yapılmıştır. 2003-2015 
döneminde tarımsal destek miktarı toplamda 78,6 milyar TL’ye ulaşmış durumdadır. 2016 yılında 
ise üreticilerimize 11 milyar 644 milyon TL tarımsal destek sağlanacaktır.

Türkiye’nin tarım alanında bölgesinde lider ve dünyada üst sıralardaki konumunu daha da 
güçlendirerek üretimin sürdürülebilirliğini, tüketicilerin uygun ve güvenilir gıda ihtiyacını karşılayacak 
yeni proje ve çalışmalWarımıza 2023 hedefleri istikametinde ara vermeden kararlı bir şekilde devam 
edeceğiz.

Bu vesileyle 2016 yılının tarım sektörüne bol kazanç ve bereket getirmesini temenni ediyor, 
ülkemize, tarım sektörümüze ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

SUNUŞ

Faruk ÇEL‹K

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Dünyada iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve gıda paylaşımındaki adaletsizlikler nedeniyle aç ve 
yetersiz beslenen insanların sayısı 2 milyarı aşmıştır. Bu durum gıda ve tarımı, su ve enerjiyle birlikte 
küresel anlamda stratejik bir sektör haline getirmiştir.

Bakanlık olarak; sahip olduğumuz tarımsal ve ekolojik kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını sağ-
layarak, ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişe-
bilirliği gerçekleştirmek, kırsal alanda yaşam standardını yükselterek gıda ve tarım alanında üretici 
ve tüketici memnuniyetini sağlamak ve Türkiye’yi bölgesinde lider, dünyada küresel aktör haline ge-
tirmek için çalışmalara kararlı bir şekilde devam etmekteyiz.

Bakanlığımız son dönemde operasyonel etkinliğini ve hizmet kalitesini artırarak yapısal değişim ve 
dönüşüm çalışmalarıyla sektörü dünyanın önde gelen tarımsal ekonomileri arasına sokmuştur.  

Ayrıca gelişen ve değişen dünya şartları ve konjonktüre bağlı olarak üretimin çeşitlendirilerek şekil-
lendirilmesi ve taleplere cevap verebilecek bir tarzda yönlendirilmesi zorunluluğu ve sorumluluğu çer-
çevesinde ihtiyaca dönük üretimlerin yapılması sağlanmış ve üreticiler bu istikamette teşvik edilmiştir.

Üretimin her aşamasını takibin yanında, tüketim hususlarında da etkin gıda kontrol ve denetimleri 
yapmaktayız. Bilinçli tüketicilerimizin de katkılarıyla gıda güvenirliliği noktasında toplumsal duyarlılık 
oluşumunda önemli mesafeler katedilmiştir.

Ülkemizin tarım ürünlerinde net ihracatçı olması temel gayemizdir. Bu amaç istikametinde, sürdürü-
lebilir plan, program, proje ve eylem planlarını gerçekleştirmek için sosyal paydaşlarımızla çalışma-
larımızı ilerilere taşıma kararlılığındayız.

Saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanan, bilgilendirme odaklı hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet 
Raporu’nun tüm paydaşlara yararlı olmasını diliyorum. Bakanlığımız faaliyetlerinin misyon ve vizyo-
numuz çerçevesinde gerçekleştirilmesinde ve Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında emeği geçen 
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

SUNUŞ

Dr. Nusret YAZICI

Müsteşar
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GENEL B‹LG‹LER

A- M‹SYON VE V‹ZYON 

M‹SYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine 
erişebilirliği gerçekleştirmek, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, 
kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.

V‹ZYONUMUZ: Gıda ve tarım alanında; üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, 
Türkiye’yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek.

B- YETK‹, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri, 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname 27.08.2011 tarih ve 651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. 
Buna göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görevleri şunlardır: 

Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine 
ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve gü-
venirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının 
sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yö-
netilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını 
izlemek ve denetlemek.

	Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturmak ve denetlemek.

	Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve 
pazarlama ile ilgili süreçlerin her aşamasındaki izlenebilirliğine yönelik esasları belirlemek.

	Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin 
niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve kayıt esaslarını belirlemek, bunların izin ve kayıt işlemlerini 
yapmak, bu işyerlerini gıda siciline kaydetmek, üretim ve satış yerlerinin kontrol ve denetimlerini 
yapmak veya yaptırmak.

	Gıda, gıda katkı maddeleri ve yemler ile gıdayla temasta bulunan madde ve malzemelerin giriş 
ve çıkış gümrük kapılarını, ilgili kurumların görüşlerini alarak tespit ve ilan etmek; veteriner sınır 
kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek.

	Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve denetle-
mek.

	Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme esaslarını be-
lirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak.

	Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek.

	Canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünler ile gıda ve yemin dış ticareti ile ilgili sağlık şart-
larını belirlemek, sınır kontrol noktalarını ve bunların çalışma esaslarını belirlemek ve yürütmek.

	Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını korumak amacıyla 
tedbirler almak.

	Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.



15

	Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların belgelendiril-
mesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek.

	Hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin kontrol ve takip işlemlerini yapmak ve 
buna ilişkin esasları belirlemek.

	Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek ve buna ilişkin esasları 
belirlemek.

	Hayvan sağlığında kullanılan tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı 
maddelerinin imal, satış, taşıma ve muhafaza şartlarını tespit ve ilan etmek.

	Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile hayvan 
satış, kesim ve eğitim yerleri ve barınaklara ilişkin esasları belirlemek.

	Bitki sağlığını korumak, bitki hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek ve buna ilişkin esasları 
belirlemek.

	Bitki pasaport sistemini kurmak, bitki ve bitkisel ürün hareketlerini kontrol etmek, bitkisel korumada 
kullanılan ürünlerin norm ve özellikleri ile onay verilmesine ilişkin esasları belirlemek, onay verme 
ve kontrol işlemlerini yapmak.

	Bitki ve hayvan sağlığı ile gıda ve yem güvenirliğini sağlamak amacıyla risk yönetimi esaslarını 
belirlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve risk iletişimini sağlamak.

	Hayvan ve bitki sağlığının korunması ile gıda ve yem kontrolünde görevlendirilecek personelin 
niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

	Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak.

	Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve stan-
dartlarını belirlemek ve denetlemek.

	Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek.

	İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek, 
yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine 
yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

	Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri 
almak.

	Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.

	Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

	Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.

	Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin izin ve onay 
esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek.

	Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.

	Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin ça-
lışmalar yapmak ve bunları denetlemek.

	Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.

	Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek. 
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	Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.

	Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.

	Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile avcılığının esaslarını 
belirlemek ve bunları teşvik etmek.

	Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin 
usûl ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak.

	Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirlemek 
ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak.

	İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları belirlemek.

	Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili faali-
yetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak.

	Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli girdilerin tedarikine ilişkin 
tedbirleri almaktır.

	 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları belirlemek, istihsal 
vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma esaslarını belirlemek.

	Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.

	Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi oluşturmak. 

	Rekabetçi bir tarım sektörünün oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, 
kırsal alanlardaki yaşam kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma 
kapasitesinin oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek.

	Tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak, kontrol 
etmek ve ödemeler arasındaki uyumu sağlamak.

	Üreticilerin bilgi düzeyini yükseltmek; kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasına izin 
vermek; kooperatif, birlik, oda, üretici örgütleri ve bunların iştiraklerini denetlemek, desteklemek; 
bunların eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak.

	Toprak ve sulama suyu analiz laboratuvarlarının kuruluş esaslarını belirlemek; arazi, toprak, su 
kaynakları ile ilgili analizleri ve toprak, arazi ve su sınıflandırması yapmak.

	Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, arazi düzenle-
mesi ve toplulaştırması yapmak ve yaptırmak.

	Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejileri tespit etmek, plan ve projeler hazırlamak 
ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için ge-
rekli çalışmaları yapmak.

	Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek.

	Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak. 

	Entegre idare ve kontrol sistemi dâhil olmak üzere, görev alanına giren konularda bilgi sistemleri 
kurmak, işletmek ve güncel tutmak.

	Tarımsal sulamada verimliliği arttırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, uy-
gun sulama tesislerini yaptırmak, toprak kaynaklarını korumak ve tarla içi geliştirme hizmetlerini 
yürütmek.
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	Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım sigor-
tası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında yer alan 
esaslar çerçevesinde yardım yapmak.

	 El sanatlarını geliştirmek.

	Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.

	Avrupa Birliği kaynakları ve diğer uluslararası kaynaklarla yürütülen kırsal kalkınma programlarına 
ilişkin koordinasyonu sağlamak.

	5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile verilen görevleri yapmak.

	5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
uyarınca kurulan İzleme Komitesinin sekretarya işlemlerini yürütmek.

	Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte bulun-
mak ve 5488 sayılı Tarım Kanunu uyarınca kurulan Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu-
nun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

	Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve öncelikle-
rini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak.

	Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek.

	Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının pay-
laşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak.

	Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev alanına 
giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

	Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar yapmak.

	Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları denet-
lemek.

	Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma 
ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar 
yapmak.

	Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını destek-
lemek.

	Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.

	Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri 
desteklemek

	Bakanlığın Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek ve Avrupa Birliğine uyum çalışmalarında koordi-
nasyonu sağlamak.

	Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek ve bu konuda 
koordinasyonu sağlamak.

	Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını 
yapmak veya yaptırmak.
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	Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek

	Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını 
temin etmek üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak

	5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 
15’inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen 
görevleri yapmak. Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, tahkim yargılamasında ve icra 
işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici 
hukukî tedbirleri zamanında almak.

	Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat 
taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, 
Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince 
sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirmek.

	Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine 
etmek ve denetlemek.

	Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını 
temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

	Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve 
performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

	5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, 
güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

	Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

	Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

	Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

	Eğitim amacıyla Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamak, değerlendirmek, 
yayımlamak, film, slayt, fotoğraf ve benzeri belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu konulara 
ilişkin arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek.

	Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü eğitim faaliyetini yapmak veya yaptırmak.

	Bakanlığın görev alanına giren alanlarda yapılacak yayınlar hakkında ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

	Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek. Bakanlık projelerinin Bakanlık 
bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri 
takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve 
ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

	Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

	Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik 
çalışmaları yapmak.

	Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları 
oluşturmak.

	Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile 
ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin 
bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını 
sağlamak.
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	Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek 
usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak.

	4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli 
ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

C- ‹DAREYE ‹LIŞK‹N B‹LG‹LER

	1920 yılında başlayan Bakanlık teşkilatlanması geçen süre içinde birçok kez değişikliğe uğramıştır. 
Bu süreçte yasal düzenlemeler, kurulan teşkilat yapısı ve görevleri ile tarımsal uygulamalar analitik 
bir şekilde ele alınmıştır.

	BAKANLIK TAR‹HÇES‹

	02 Mayıs 1920, ‹ktisat Vekâleti; “3 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekillerinin Sureti 
İntihabına Dair Kanun’la ticaret, ziraat, orman, sanayi ve madenlerle ilgili işler İktisat Vekaletince 
yürütülmüştür.

	25 Mart 1924-1928, Ziraat Vekaleti; “432 sayılı Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkili Hakkında 
Kanun’la Tarım Bakanlığı kurulmuştur. 

	 21 Ocak 1929-1931 İktisat Vekaleti; “1200 sayılı Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi ve 
İktisat Vekaleti Teşkili Hakkında Kanun’la Ziraat Vekaleti tekrar İktisat Vekâlet’ine bağlanmıştır. 

	30 Aralık 1931-1937, Ziraat Vekaleti; “1910 sayılı Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun’la İktisat 
Vekâlet’inden ayrılarak, Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, Tarım, Veteriner ve 
Orman Genel Müdürlükleri Bakanlığa dahil olmuştur. 

	14 Haziran 1937-1951, Ziraat Vekâleti; 3203 sayılı “Ziraat Vekâleti Vazife ve Selahiyat Kanunu” ile 
1937 yılında Merkez ve Taşra Teşkilatının görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. 
Merkez Teşkilatı; Bakanlık Makamı, Danışma ve Denetim, Ana Hizmet, Yardımcı ve Katma 
Bütçeli Bağlı Kuruluş Birimlerinden, Taşra Teşkilatı; Ziraat Genel Müdürlüğü ve Veteriner Genel 
Müdürlüğünün illerde örgütlenmesiyle oluşturulmuştur. Teftiş Heyeti Reisliği ve Hukuk Müşavirliği 
kurulmuştur. 1944 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü İlgili Kuruluş olarak 
Bakanlığa bağlanmıştır. Orman Umum (Genel) Müdürlüğü (1937-1974, 1980-1991), Zirai 
Kombinalar İdaresi (1937-1950) ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu (1938-1950) ve FAO Genel 
Sekreterliği (1937-1962) Bakanlığa katılmışlardır.

	1951-1962, Ziraat Vekaleti (Gelişme Dönemi); Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü (1951-…
), Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü (1960-1984), Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü (1951-1979), Toprak Su Genel Müdürlüğü (1960-1973, 1983-1988), Türkiye Tiftik ve 
Yapağı A.Ş. Genel Müdürlüğü (1960-1983) ve Yem Sanayi T.A.Ş Genel Müdürlüğü (1960-1992) 
gibi Birimler bu dönemde Bakanlığa bağlanmıştır. 

	1962-1974, Ziraat Vekâleti (Planlı Dönem); İlk planlı çalışma döneminde “Planlama Araştırma 
ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü” vb. birçok yeni Birim Bakanlığa katılmıştır. Çeşitli isim 
değişikliklerinden sonra Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, “Strateji Geliştirme    
Başkanlığı” adı altında kurularak (2006) görev, yetki ve sorumlulukları tekrar düzenlenmiştir. 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (1963-1992), Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
(1963-1982), Yem Tescil ve Kontrol Genel Müdürlüğü (1963-1982) yeni katılan Birimlerdir. Dış 
İlişkiler Birimi ilk kez oluşturulmuştur. 

	 26 Ocak 1974-1981, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Bakanlık adı Cumhurbaşkanlı-
ğının 26.01.1974 tarih ve 4/92 sayılı Onayları ile değiştirilmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü-
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dürlüğü (1974-…), Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (1974-1992), Sun’i ve Tabii Tohumlama ve 
Nesil Kontrol Genel Müdürlüğü (1974-1982), Yaş Meyve ve Sebze İhracatı Projeleri Genel Müdürlüğü 
(1974-1979) bu dönemde Bakanlığa katılmıştır.

	17 Şubat 1981-1983, Tarım ve Orman Bakanlığı; “2384 sayılı Orman Bakanlığının Tarım Bakan-
lığına Devri Hakkında Kanun’la Orman Bakanlığı ve hizmetleri devralınmıştır. Devlet Üretme Çift-
likleri (1937-1982), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Toprak ve 
İskan Genel Müdürlüğü (1982-1984), Bağ-Bahçe İşleri Genel Müdürlüğü (1980-1982), Ağaçlan-
dırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü (1980-1982), Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 
(1980-1982, 1982-1991 Daire Başkanlığı), Milli Parklar ve Avcılık Genel Müdürlüğü (1980-1982), 
Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğü (1980-1982) bu dönemde bağlanmıştır. Değişik Birimler-
le yürütülen hizmetler yeni kurulan Personel Genel Müdürlüğü’ne (1982-…) verilmiştir.

	1983-1991, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı;

	14 Aralık 1983-1984; “183 sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında KHK” çıkarılarak Bakanlık ile Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı birleştirilmiştir. Koopera-
tifler Genel Müdürlüğü ve Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü (1983-1984) bu dönemde katılmıştır.

	18 Haziran 1984-1985; 183 sayılı KHK’yı değiştiren 212 sayılı KHK’nın yürürlüğe girmesiyle 
1937’den beri görev yapan Ziraat İşleri ve Veteriner İşleri Genel Müdürlükleri (1937-1984) ve bir-
çok Birim kaldırılmıştır. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel 
Müdürlüğü, Yayın Dairesi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (1984-…), Proje Uygula-
ma Genel Müdürlüğü (1984-1991), Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (1984-…) vb. Birimler bu 
dönemde kurulmuştur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1984-2005) Bakanlığa bağlanmıştır. 

	6 Mart 1985-1991; 183 sayılı KHK ve 212 sayılı KHK, 3161 sayılı Kanunla taşra kuruluşları içeri-
sinde gösterilen Bakanlık Bölge Müdürlüğü kaldırılmıştır.

	9 Ağustos 1991-2011 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; Orman Bakanlığı’nın tekrar kurulmasıyla 
Orman Teşkilatı Bakanlık bünyesinden ayrılmıştır. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
(1991-2011), Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (1991-2011) bu dönemde oluşturulan yeni 
Birimlerdir. 

	8 Haziran 2011-…., Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının kurulması, 06.04.2011 tarihli ve 6223 Sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar 
Kurulunca 3.06.2011 tarihinde kararlaştırılmış (Karar Sayısı: KHK/639), 8.06.2011 tarihli ve 27958 
Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2015 YILINDA YAYIMLANMIŞ MEVZUAT 

a) Kanunlar 

Bakanlığımızca hazırlanarak 2015 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan mevzuat 
çalışmalarının listesi aşağıdadır; 

1- 2015 yılında 1 adet Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
17/2/2015 Tarihli ve 29270 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanmıştır.

b) Bakanlar Kurulu Kararları

1- 2014/7253 Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 7/2/2015 
Tarihli ve 29260 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.



21

2- 2015/7258 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Taşra Teşkilatında, 5 Adet İlçe Müdürlüğü 
Kurulması Hakkında Karar 19/2/2015 Tarihli ve 29272 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanmıştır.

3- 2015/7396 Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar 4/4/2015 
Tarihli ve 29316 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

4- 2015/7374 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar 5/4/2015 Tarihli ve 
29317 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

5- 2015/7495 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 8/4/2015 Tarihli ve 29320 
Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

6- 2015/7497 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi 
Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 8/4/2015 Tarihli ve 
29320 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

7- 2015/7467 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Des-
teklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 24/4/2015 Tarihli ve 29336 Sa-
yılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

8- 2015/7534 Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruh-
satname Verilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 24/4/2015 Tarihli ve 29336 
Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

9- Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı 15/4/2015 Tarihli ve 29356 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlan-
mıştır

10- 2015/7700 Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye 
Kadar 2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Karar 21/5/2015 Tarihli ve 29362 
Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

11- 2015/7610 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs 
ve Seminer ile Çiftçi Eğitimi Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Gö-
revi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hak-
kında Karar 31/5/2015 Tarihli ve 29372 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

12- 2015/7618 Hatay İli, Altınözü İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Hatay Zeytincilik Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğü Hizmet Binasının Yapımı ve Uygulama Bahçelerinin Kurulması Amacıyla 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 1/6/2015 
Tarihli ve 29373 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

13- 2015/7706 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatında 
Yer Alan Birimlerinden Bazılarının İsimlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar 23/6/2015 Tarihli ve 
29395 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

14- 2015/8077 Bazı Yerleşim Birimlerinin “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Birimle-
rinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar 28/8/2015 Tarihli ve 
29459 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

15- 2015/8215 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar 18/11/2015 Tarihli 
ve 29536 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

16- 2015/8220 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin 7/4/2011 Tarihli ve 2011/1677 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listenin Değiştirilmesi Hakkında Karar 19/11/2015 Tarihli ve 
29537 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır
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17- 2015/8248 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler 
ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar 19/11/2015 Tarihli ve 29537 Sayılı Resmi Gazete ‘de Ya-
yımlanmıştır

c) Yönetmelikler 

1. 2014/7094 Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılması Hakkında Yönetmelik 1/1/2015 Tarihli ve 29223 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmış-
tır.

2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği 31/1/2015 
Tarihli ve 29253 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

3. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 
4/2/2015 Tarihli ve 29257 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

4. Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomo-
nostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik 8/2/2015 Tarihli ve 
29261 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12/2/2015 Tarihli ve 29265 Sayılı Resmi Ga-
zete ‘de Yayımlanmıştır.

6. At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14/2/2015 
Tarihli ve 29267 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

7. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 3/3/2015 Tarihli ve 29284 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

8. Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 5/3/2015 Tarihli ve 29286 Sayılı Resmi Gazete’de Yayım-
lanmıştır.

9. Expo 2016 Antalya Ajansı Sigorta, Akreditasyon, Fikrî Mülkiyet Hakları ve Genel Düzenlemeler 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10/4/2015 Tarihli ve 29322 Sayılı Resmi 
Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

10. Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik 16/4/2015 Tarihli ve 29328 Sayılı 
Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

11. Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 23/4/2015 Tarihli ve 29335 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

12. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atan-
malarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/4/2015 Tarihli ve 29342 
Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

13. Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlamasına Dair Yönetmelik 30/4/2015 
Tarihli ve 29342 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.

14. Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4/5/2015 Tarihli ve 29345 
Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır.
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15. Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik 
27/5/2015 Tarihli ve 29368 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

16. Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
24/5/2015 Tarihli ve 29365 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

17. Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler İle Mikrobiyal, 
Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına 
Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/5/2015 Tarihli ve 29365 Sayılı Res-
mi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

18. Tarımsal Üretici Birlikleri İle Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/5/2015 Tarihli ve 29365 Sayılı Resmi Gazete 
‘de Yayımlanmıştır 

19. Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği 30/5/2015 Tarihli ve 29371 
Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

20. Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yönetmeliği 5/6/2015 Tarihli ve 29377 Sayılı 
Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

21. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7/6/2015 Tarihli ve 29379 Sayılı Resmi 
Gazete ‘de Yayımlanmıştır

22. Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması ve Yurt İçine Girişi İle Yurt 
Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik 9/6/2015 Tarihli ve 29381 Sayılı Resmi Gazete ‘de Ya-
yımlanmıştır

23. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13/6/2015 
Tarihli ve 29385 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

24. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik 22/7/2015 Tarihli ve 29422 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

25. Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
9/8/2015 Tarihli ve 29440 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

26. Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
9/8/2015 Tarihli ve 29440 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

27. Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 28/8/2015 Tarihli ve 29459 (3.mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de 
Yayımlanmıştır

28. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satış İşlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Yönetmelik 11/9/2015 Tarihli ve 29472 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

29. Tohumluk Kontrolör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14/9/2015 Tarihli ve 
29475 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

30. Çiftlikte Kesilen Küçük Miktarlardaki Kanatlı ve Tavşanımsı Etlerinin Doğrudan Arzına Dair 
Yönetmelik 19/9/2015 Tarihli ve 29480 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
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31. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20/9/2015 Tarihli ve 29481 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayım-
lanmıştır

32. Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Be-
lirlenmesine Dair Yönetmelik 20/9/2015 Tarihli ve 29481 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.

33. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 30/10/2015 Tarihli ve 29517 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlan-
mıştır.

34. Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/10/2015 Tarihli ve 29517 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

35. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/10/2015 Tarihli ve 29517 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

36. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 17/11/2015 Tarihli ve 29535 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

37. Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20/11/2015 Tarihli ve 29538 
Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

38. Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21/11/2015 Tarihli ve 29539 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlan-
mıştır.

39. Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 29/12/2015 Tarihli ve 29577 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

40. Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 29/12/2015 Tarihli ve 29577 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

41. Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/12/2015 Tarihli ve 29578 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanmıştır.

42. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik 31/12/2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

d) Tebliğler 

1. Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ

2. (Tebliğ No: 2015/1) 8/1/2015 Tarihli ve 29230 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

3. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Ya-
tırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Teb-
liğ (Tebliğ No: 2015/5) 28/1/2015 Tarihli ve 29250 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

4. Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 
2015/3) 29/1/2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

5. Sığır Cinsi Hayvanlar İle Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi 
İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2) 29/1/2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmi 
Gazete’de Yayımlanmıştır.
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6. Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (No: 2015/6) 8/2/2015 Tarihli ve 29261 Sayılı Resmi Gazete’de 
Yayımlanmıştır.

7. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: 2015/7) 13/2/2015 Tarihli ve 29266 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

8. Gübre Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları İle Analiz Ücretleri 
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) 7/3/2015 Tarihli ve 29288 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlan-
mıştır.

9. Çiftçi Kayıt Sistemine Dâhil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 
2015/10) 13/3/2015 Tarihli ve 29294 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

10. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatı-
rım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2015/8) 14/3/2015 
Tarihli ve 29295 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

11. Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair 
Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: 2015/12 ) 20/3/2015 Tarihli ve 29301 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

12. Safkan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ (No: 2015/11) 2/4/2015 Tarihli ve 29314 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

13. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16) 30/4/2015 Tarihli ve 29342 
Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

14. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine 
ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) 3/5/2015 Tarihli 
ve 29344 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

15. Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/17) 12/5/2015 
Tarihli ve 29353 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

16. Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/45)’De Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/18) 14/5/2015 Tarihli ve 29355 Sayılı Resmi 
Gazete’de Yayımlanmıştır.

17. Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21) 27/5/2015 
Tarihli ve 29368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

18. Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 
2015 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği (Tebliğ 
No: 2015/23) 27/5/2015 Tarihli ve 29368 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

19. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 2015/20) 24/5/2015 Tarihli ve 29365 
Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

20. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No: 2015/19) 30/5/2015 Tarihli ve 29371 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
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21. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/26) 3/6/2015 Tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlan-
mıştır

22. Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Teb-
liği (Tebliğ No: 2015/22) 5/6/2015 Tarihli ve 29377 Sayılı Resmi Gazete ‘de Yayımlanmıştır

23. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/24) 7/6/2015 Tarihli ve 29379 Sayılı Resmi Gaze-
te’de Yayımlanmıştır

24. Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (Tebliğ No: 2015/28) 13/6/2015 Tarihli ve 29385 Sayılı 
Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

25. Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği (Tebliğ No: 2015/27) 13/6/2015 Tarihli ve 29385 Sayılı Resmi 
Gazete’de Yayımlanmıştır

26. Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği (Tebliğ No: 2015/30) 17/6/2015 Tarihli ve 29389 Sayılı Resmi 
Gazete’de Yayımlanmıştır

27. Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/29) 26/6/2015 Tarihli ve 29398 Sayılı Resmi Gazete’de 
Yayımlanmıştır

28. Organik Hayvancılık ve Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destekleme Ödemesi Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/31) 15/7/2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlan-
mıştır

29. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/74)’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/33) 24/7/2015 Tarihli ve 29424 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayım-
lanmıştır

30. Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin ve Di-
oksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, 
Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2015/32) 29/7/2015 Tarihli 
ve 29429 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

31. Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi 
Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi ve Ölçüm Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2015/34) 
31/7/2015 Tarihli ve 29431 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

32. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/16)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) 18/8/2015 Tarihli ve 29449 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlan-
mıştır.

33. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğinde (Tebliğ No: 
2014/60) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/36) 21/8/2015 Tarihli ve 29452 
Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

34. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Fa-
izli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 
2015/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/37) 27/8/2015 Tarihli ve 29458 Sayılı 
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Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

35. Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2015/38) 28/8/2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi 
Gazete’de Yayımlanmıştır.

36. Ürün Sevkiyatlarının Giriş Veteriner Sınır Kontrol Noktasında Aktarılmasına İlişkin Kurallar 
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/39) 28/8/2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmi Gazete’de Ya-
yımlanmıştır.

37. Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/40) 11/9/2015 Tarihli ve 29472 Sayılı Resmi 
Gazete’de Yayımlanmıştır

38. Nitrat Azotu İçeren Kimyevi Gübrelerin Satışı, Nakli ve Stok Bildiriminin Kontrolüne Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: 2015/42) 10/10/2015 Tarihli ve 29498 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

39. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/41) 10/10/2015 Tarihli ve 29498 Sayılı Resmi Gazete’de Yayım-
lanmıştır.

40. Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapıl-
masına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/43) 17/11/2015 Tarihli ve 29535 Sayılı Resmi Gazete’de 
Yayımlanmıştır.

41. Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2013/49)’nde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/44) 21/11/2015 Tarihli ve 29539 Sayılı Resmi Gazete’de Ya-
yımlanmıştır.

42. Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Teb-
liğ (No: 2015/46) 19/12/2015 Tarihli ve 29567 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

43. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatı-
rım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/48) 31/12/2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmi Gaze-
te’de Yayımlanmıştır.
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1– F‹Z‹KSEL YAPI

Bakanlığımız Merkezde 15, taşrada 1.022 adet olmak üzere toplam 1.037 adet hizmet binası bu-
lunmaktadır. Ayrıca lokal, eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş ve çocuk kulübü ve lojmanlar-
dan oluşan 5.513 adet sosyal tesisi bulunmaktadır.

Tablo 1: Taşınmazlar

C‹NS‹ MERKEZ TAŞRA TOPLAM

Hizmet Binası 15 1.022 1.037

Lojman 459 4.966 5.425

Misafirhane 2 70 72

Eğitim Ve Dinlenme Tesisi 0 8 8

Kreş 2 2 4

Çocuk Kulübü 1 0 1

Lokal 1 2 3

TOPLAM 480 6070 6.550

Tablo 2: Araç Durumu

Araç Çeşidi   Adet Yüzde (%)

Otomobiller 1.352 30,9

Yolcu Taşıma Araçları 453 10,4

Yük Taşıma Araçları 1.206 27,6

Arazi Taşıtları 153 3,5

Özel Amaçlı Taşıtlar 103 2,3

Mopet ve Motosikletler 629 14,4

Motorsuz Kara Araçları 273 6,2

Deniz Araçları    207 4,7

Toplam 4.376 100,0
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Yurtdışı Tarım 
Müşavirliği

Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı

•	Yüksek	Komiserler	Kurulu
•	Biyogüvenlik	Kurulu

•	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı
•	 	Hukuk	Müşavirliği
•	 	Gıda	ve	Kontrol	Genel	Müdürlüğü
•	 	Bitkisel	Üretim	Genel	Müdürlüğü
•	 	Hayvancılık	Genel	Müdürlüğü
•	 	Balıkçılık	ve	Su	Ürünleri	Genel	Müdürlüğü
•	 	Tarım	Reformu	Genel	Müdürlüğü
•	Tarımsal	Araştırmalar	ve	Politikalar	Genel	Müdürlüğü	
•	Avrupa	Birliği	ve	Dış	İlişkiler	Genel	Müdürlüğü
•	Personel	Genel	Müdürlüğü
•	 	Destek	Hizmetleri	Dairesi	Başkanlığı
•	 	Eğitim,	Yayım	ve	Yayınlar	Dairesi	Başkanlığı
•	 	Bilgi	İşlem	Dairesi	Başkanlığı

Hizmet Birimleri

•	Toprak	Mahsulleri	Ofisi	Genel	Müdürlüğü
•	 	Tarım	İşletmeleri	Genel	Müdürlüğü
•	Çay	İşletmeleri	Genel	Müdürlüğü
•	 	Et	ve	Süt	Kurumu	Genel	Müdürlüğü
•	Tarım	ve	Kırsal	Kalkınmayı	Desteleme	Kurumu
•	Tütün	ve	Alkol	Piyasası	Düzenleme	Kurumu

İlgili Kuruluşlar

•	 	İl	Müdürlükleri	
•	 	İlçe	Müdürlükleri
•	Araştırma	Enstitüleri	ve	istasyonları
•	Gıda	Kontrol	Laboratuvar	Müdürlükleri
•	 	Veteriner	Sınır	Kontrol	Noktası	Müdürlükleri
•	 	Tohum	Sertifikasyon	Test	Müdürlükleri
•	 	Eğitim	Merkezi	Müdürlükleri
•	Zirai	Karantina	Müdürlükleri
•	Veteriner	Kontrol	Enstitüsü	Müdürlükleri
•	 	Ulusal	Gıda	Referans	Laboratuvar	Müdürlüğü
•	Merkez	İkmal	Müdürlüğü

Taşra Birimleri

BAKAN

Bakan 
Yardımcısı

Müsteşar

Müsteşar 
Yardımcıları

Özel Kalem 
Müdürlüğü

İç Denetim 
Birimi Başkanlığı

Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği

Bağlı Kuruluşlar

Sürekli Kurullar

•	Atatürk	Orman	Çiftliği	Müdürlüğü

2- ÖRGÜT YAPISI
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3- B‹LG‹ VE TEKNOLOJ‹K KAYNAKLAR 

Malzemenin Adı Adet

Masaüstü Bilgisayar 26.251
Dizüstü Bilgisayar 9.550
Tablet Bilgisayar 847
Yazıcı 14.781
Faks 1.032
Fotokopi Makinesi 1.625
Projeksiyon Cihazı 1.080
Tarayıcı 607
Telefon 20.135
Modem (Erişim Cihazları) 442
Fotoğraf Makinesi 1.764
Kamera 3.484
Video 177

4. ‹NSAN KAYNAKLARI

Bakanlığımız bünyesinde memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere üç farklı statüde personel istihdam 
edilmektedir. Memur statülü personel Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avu-
katlık Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıfından oluşmaktadır. 

Tablo 3: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personel Durumu
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Merkez 206 1.196 1.376 248 120 205 25 7 38 15 400 13 3.849

Yurtdışı

 teşkilatı
1 1

‹l ve ilçe Müd. 655 3.518 9.396 6162 223 3.203 1.656 427 112 789 378 1.313 6.429 5 34.266

Köy/belde 5.845* 3.585* 367 9.797

Kuruluş Müd. 100 1.163 2.821 795 191 656 109 592 108 36 324 3.231 1.058 11.184

TOPLAM 961 5.878 19.438 7.205 534 7.649 1.765 1.044 119 935 429 367 1.637 10.060 1.076 59.097

(1) AB, Mali Hiz. Uzm., İç Denetçi, Baş Müfettiş/Müfettiş Yrd., Hukuk Müşaviri, Bakanlık Müşaviri, Baş Kontrolör/Kontrolör ve diğer ünvanlar

(2) MÜHENDİS ( Ziraat, Gıda, Su Ürünleri ve diğer ünvanlı mühendisler )

(3) DİĞERLERİ (Kimyager, Tekniker, Ekonomist, İstatistikçi, Tabib, Jeolog, Sosyolog ve benzeri ünvanlar ile Teknisyen v.s ünvanlar) 

(4) Veteriner Hekim, VST Teknisyeni/VST Teknikeri, haricinde Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki ünvanlar (Daire Tabibi, Psikolog, Biyolog, Diyetisyen, Hemşire v.s. ünvanlar

* Sözleşmeli Kadrodan 657 4/A kadrosuna geçmiş TARGEL personeli
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Tablo 4: Bakanlık Merkez Hizmet Birimleri Personel Durumu

Birimler
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MÜSTEŞARLIK 3 184 14 201

ÖZEL KALEM 4 1 5

PERGEM 39 91 7 14 151

ABDGM 8 59 37 4 1 78 187

BSN VE HLK . 4 3 1 8

BSGM 11 17 87 12 1 11 4 2 145

BÜGEM 20 21 211 12 6 1 2 5 278

DHDB 13 104 45 81 10 3 14 38 397 13 718

GKGM 24 29 210 4 8 90 3 8 376

HAYGEM 10 13 48 6 2 52 2 133

HUKUK 1 18 3 5 2 1 7 24 61

RTB 2 25 2 64 85 178

SGB 7 74 107 9 10 7 1 2 12 229

TAGEM 14 16 132 2 2 15 2 2 185

EYYDB 12 104 78 41 16 7 1 259

B‹DB 3 7 22 5 13 10 60

TRGM 39 76 396 55 35 17 1 4 32 17 3 675

TOPLAM 206 846 1376 248 120 205 25 7 38 23 1 78 12 14 64 85 24 32 17 15 400 13 3.849

(1) Şef VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Memur ile diğer ünvanlar)
(2) Mühendis ( Ziraat, Gıda, Su Ürünleri ve diğer ünvanlı mühendisler)
(3) Tekniker ve Teknisyen ünvanı dışında kalan tüm teknik ünvanlar (Kimyager, Jeomorfolog, Sosyolog vb..)
(4) Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni dışında kalan tüm sağlık hizmetleri sınıfı ünvanları ( Daire Tabibi, Psikolog, Diyetisyen Hem-

şire, Biyolog vb..)
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5- SUNULAN H‹ZMETLER

A. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

1. Bitki Sağlığı Ve Bitki Koruma Hizmetleri

a) Entegre Mücadele Faaliyetleri

 Entegre Mücadele; kültür bitkilerinde zararlı türlerin popülasyon dinamikleri ve çevre ile ilişkilerini 
dikkate alıp, uygun olan bütün mücadele metotlarını ve tekniklerini uyumlu bir şekilde kullanarak, bun-
ların popülasyonlarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutan bir zararlı yönetimi sistemidir. Diğer bir 
ifade ile bir agroekosistem içerisinde zararlı popülasyonlarının idare ve yönetim sistemidir.

 Entegre mücadele insan sağlığı, çevre ve doğal dengenin de dikkate alınarak kimyasal mücade-
lenin son çare olarak ele alındığı, sürdürülebilir bir mücadele sistemi olup bu özelliği ile “Entegre Ürün 
Yönetimi”, “İyi Tarım Uygulamaları” ve “Sürdürülebilir Tarımsal Üretim”in temelini oluşturur.

 Bakanlığımız tarafından yürütülen bitki sağlığı çalışmaları sürdürülebilir tarımsal üretimi hedef-
leyen ve uluslararası kabul görmüş olan “Entegre Zararlı Yönetimi” kapsamında yürütülmektedir. Bu 
çalışmalar Bakanlığımızın orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda hazırlanan “Entegre Mücadele 
Uygulama Program ve Prensipleri” çerçevesinde, tüm ilgili birimlerin katılımı ile 5 yıllık programlar ha-
linde yürütülmektedir. 

 Ülkemizde 16 önemli üründe hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele için Entegre Mücadele 
Teknik Talimatı bulunmaktadır. Entegre Mücadele projeleri hedef kitle olan üreticiler için hazırlanmış 
olup, araştırmacı, yayımcı ve üretici işbirliği ile uygulanmaktadır.

Tablo 5: Entegre Mücadele Uygulama Programı

Ürün
Program Uygulama

Gerçekleşme %
‹l Çiftçi Alan (da) ‹l Çiftçi Alan (da)

Antepfıstığı 6 217 12.610 6 229 12.034 106
Bağ 33 1.344 25.621 33 1.268 36.610 94
Buğday 48 4.970 901.140 48 5.301 1.004.723 107
Elma 28 782 22.969 28 712 19.959 91
Fındık 14 855 15.308 14 819 17.800 96
Kayısı 9 268 6.260 9 256 6.356 96
Kiraz 17 797 13.765 17 613 10.861 77
Mısır 11 420 53.530 10 375 46.337 89
Nohut 5 164 3.950 5 165 4.563 101
Örtüaltı 21 810 1.395 18 726 1.606 90
Pamuk 13 759 145.015 12 849 141.618 112
Patates 19 923 20.985 17 1.146 17.922 124
Şeftali 6 183 1.636 10 336 2.642 184
Zeytin 18 1.888 77.635 18 4.018 129.173 213
Turunçgil 2 284 4.590 2 310 4899 109
Genel Toplam 14.664 1.306.409 17.123 1.457.103 117

*Mercimek ekiliş alanı sınırlı olduğundan entegre mücadele projesi yürütülmemiştir.
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 b) Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) projesi

Bakanlığımızın misyonu doğrultusunda tarladan sofraya güvenilir gıda, temiz çevre ve sağlıklı top-
lum için geliştirilmiş bir Entegre Mücadele sistemidir.

EKÜY projelerinde kalıntı riski bulunan ürünlerde ve bölgelerde Entegre Mücadele prensipleri 
doğrultusunda üretim yapan örnek alanlar oluşturularak, uygulamaların diğer üreticilere tanıtımı için 
EKÜY Bayrağı ile işaretlenmektedir. Proje kapsamında proje koordinatörleri tarafından üretim sezonu 
boyunca tarla, bağ, bahçe, sera ziyaretleri yapılarak, önder üreticilerin uygulamalı eğitimlerle çevre 
dostu mücadele tekniklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Proje kapsamında uygulamaların doğrulanması amacıyla ürünler hasat edilmeden önce pestisit 
analizine tabi tutulmakta ve kalıntı içermeyen ürünler için sertifika ve logolar verilerek daha iyi koşul-
larda pazarlanması sağlanmaktadır. 

EKÜY projeleri ile hem iç tüketime güvenilir ürün arzı sağlanmakta, hem de ihracatta olası sorun-
ların yaşanması önlenmektedir.

Tablo 6: 2015 Yılı Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Çalışmaları

Ürün
Program Uygulama

Gerçekleşme %
‹l Çiftçi Alan ‹l Çiftçi Alan

Armut 4 430 8.443 4 453 9.084 105
Bağ 8 1.106 22.110 8 982 30.060 89
Çilek 1 10 50 1 10 48 100
Domates 4 339 5.736 4 537 5.243 158
Elma 7 570 22.720 7 559 23.539 98
Erik 1 10 67 1 9 62 90
İncir 2 164 2.130 2 150 2.033 91
Kayısı 1 110 1.900 2 125 2.250 114
Kiraz 12 1.052 13.000 12 1.217 13.998 116
Örtüaltı 10 1.343 13.134 11 1.396 11.720 104
Şeftali 6 518 10.049 6 518 10.222 100
Zeytin 1 100 4.000 1 100 4.000 100
Turunçgil 8 1.648 104.588 8 1.657 104.868 101
Genel Toplam 7.400 207.927 7.713 217.127 104

c ) Süne Mücadelesi

Ülke çapında süne ile bulaşık olan tüm hububat alanlarında süne mücadelesi çalışmaları yapılmak-
tadır. 

2015 yılında; 550 ekip ile 54 ilde, 9.000 köyde 39,2 milyon dekar alanda süne sürveyleri yapılmıştır. 
Yapılan sürveyler sonucunda; 

	Süne popülasyonu ekonomik zarar eşiğinin üzerinde olan 6.280.017 dekar alanda ilaçlama kararı 
alınmış olup, 22 ilde, 4.105.727 dekar alanda kimyasal mücadele yapılmıştır. İlaçlama kararı alın-
dığı halde çiftçiler tarafından 2.174.290 dekar alanda ilaçlama yapılmamıştır. (İlaçlama yapılan 
alan son 23 yılın en düşük alanıdır).

	Yaklaşık 33,2 milyon dekar hububat alanı ilaçlama dışı bırakılmıştır.
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	3,56 milyon parazitoid üretimi ve salımı yapılmış olup son 11 yılda toplam 87,76 milyon parazitoid 
üretim ve salımı yapılmıştır.

	Mücadelenin başarısını değerlendirmek amacıyla 11.494 numune üzerinden emgi analizi yapılmış 
olup emgi oranı mücadele yapılan alanlarda %0,61, mücadeleye gerek duyulmayan alanlarda 
%0,82, mücadele gerektiği halde ilaçlanmayan alanlarda %1,75 olarak tespit edilmiştir. Ülkemiz 
genelinde emgi oranı ortalaması %0,85 olarak hesaplanmıştır.

	Süne mücadelesinin Milli Ekonomiye katkısı; 738 Milyon TL olmuştur.

d) Çekirge mücadelesi

Tarım alanlarının dışında kalan; çayır- mera, hazine arazisi, köy ortak arazisi, gibi şahıs mülkü ol-
mayan yerlerde çekirge mücadelesi, devlet yardım mücadelesi şeklinde yürütülmektedir. 

Taşra teşkilatımızca, çekirge çıkış noktaları, inficar alanları takip edilerek çekirge ergin hale gelme-
den ve geniş alanlara yayılmadan, nimf döneminde mücadele yapılmaktadır.

2015 yılında; Çekirge çıkma ihtimali olan ve programa alınan 56 İl, 347.542 dekar alan takip 
edilmiştir. Kimyasal mücadele yapılması gereken; 51 İlde, 164.300 dekar alanda kimyasal mücadele 
yapılmıştır. 

e) Tarla Faresi Mücadelesi

Tarla faresi mücadelesi amacıyla 2015 yılında 14.568.373 dekar alanda sürvey yapılmış ve sürvey 
sonucuna göre bulaşık olan 2.476.442 dekar alanda mücadele yapılmıştır.

f) Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata ) Mücadelesi Pilot Projesi

Akdeniz meyvesineği (Ceratitis capitata) Turunçgil ve birçok meyve türünde zararlı olup aynı za-
manda Ülkemizde karantina etmenidir. Zararlı ile zamanında ve etkin mücadele yapılması amacıyla 
toplu mücadele yapılmasına yönelik pilot proje uygulanmaktadır.

Söz konusu zararlı ile zamanında ve etkin mücadele yapılması amacıyla kapsamlı olarak hazırla-
nan “Akdeniz Meyvesineği Pilot Projesi” Adana (Ceyhan, Yumurtalık), Hatay (Erzin, Dörtyol, Arsuz) ve 
Osmaniye (Merkez, Toprakkale) illerinde uygulanmaktadır. 

Proje kapsamında yapılan eğitim, yayım, izleme (monitoring) ve mücadele çalışmaları yaklaşık 
193.336 dekar alanda (4.365.679 ağaç), 3 ilde 7 ilçede 200 izleme noktası kurularak yürütülmektedir.

Toplu mücadele ile etkinliği arttırmak amacıyla çiftçiye bitki koruma ürünü verilmiştir.

g) Tahmin ve Uyarı Sistemleri (TUS) Çalışmaları

Zararlı populasyon yoğunluğunun değişmesinde etkili olan iklim faktörlerini değerlendirip kimyasal 
mücadelenin gerekli olup olmadığı, gerekiyorsa en uygun ilaçlama zamanına karar vererek, üreticileri 
önceden uyarılması, maliyet, enerji ve zaman kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Elmada; Elma Karalekesi ve Elma İç Kurdu ile Bağda; Bağ Salkım Güvesi ve Bağ Mildiyösü konu-
larında elektronik tahmin ve uyarı sistemleri kullanılmaktadır. 

2015 yılında 43 İlde 301 adet TUS kullanılarak toplam 2.625.610 dekar alanda çalışmalar sürdü-
rülmüştür. 



35

h) Destekleme Faaliyetleri

Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteklemeleri

Bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, kalıntının 
önlenmesi ve ekosistemin korunması ile sürdürülebilir tarımın sağlanması amacıyla kimyasal müca-
deleye alternatif yöntemler teşvik edilmektedir. Bu kapsamda biyolojik ve biyoteknik mücadele uygu-
layan üreticilerimize destekleme ödemesi yapılmaktadır. Destekleme miktarları belirlenirken dekara 
maliyeti dikkate alınmakta ve maliyetin yaklaşık % 50’sinin desteklenmesi esas alınmaktadır.

Uygulama, ilk olarak 2010 yılında örtü altı üretiminde başlatılmış, daha sonraki yıllarda kalıntı çık-
ma riski yüksek olan ve biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulama imkanı olan ürünleri de kapsaya-
cak şekilde genişletilmiştir.

Tablo 7: Yıllara Göre Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri

Yıllar ‹şletme / 
Üretici Sayısı

Desteklenen 
Alan (Da) Ödeme Miktarı (TL)

2010-2011 615 5.294,00 413.496,58

2011 548 16.327,02 559.868,60

2012 2.819 66.059,54 3.103.977,97

2013 5.327 133.538,80 6.160.264,57

2014 7.101 173.534,71 9.529.657,65

2015* 6.865 167.458,20 9.248.611,76

Toplam 23.275 562.212,27 29.015.877,13

*2015 yılı ödemesine örtüaltı bitkisel üretimdeki desteklemeler dahil değildir.

2. Karantina, ‹thalat ve ‹hracat Faaliyetleri

Bitki sağlığı faaliyetleri kapsamında ithal edilecek ürünlerden kaynaklanacak olumsuzlukların engel-
lenmesi için ithal edilecek ürünlerde denetim yapılmaktadır. Ülkemiz mevzuatına uygun görülmeyen 
ürünlerin yurda girişine izin verilmemekte ve ihracatçı ülke uygunsuzluk konusunda uyarılmaktadır. 

a) ‹hracat ve ‹thalat Kontrolleri

2015 yılında ihracatta 289.634, İthalatta 64.148 olmak üzere toplam 353.782 bitki sağlığı denetimi 
yapılmıştır. 

b) Analiz verileri

Tablo 8: 2015 Yılı İthalatta ve İhracatta Bitki Sağlığı Kapsamında Yapılan Analiz Sayısı

Alınan Numune  
Sayısı

Yapılan Analiz Sa-
yısı

Olumsuz Numune  
Sayısı

İhracat 196 492 2
İthalat 5.965 33.588 65
Toplam 6.104 34.023 67
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c) Sürvey çalışmaları

Sürvey çalışmaları yıllık “Bitki Sağlığı Uygulama Programı” kitabında yer alan talimatlar çerçeve-
sinde İl/İlçe Müdürlüklerimiz tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde 2015 yılında sürveyi yürütülen 
zararlı organizma sayısı ise 28’dir. Bu zararlı organizmalardan 13’ü ülkemizde varlığı bilinmeyen, 15’ü 
ülkemizde sınırlı olarak bulunan zararlı organizmalardandır.

d)  Karantina ve eradikasyon çalışmaları

Ülkemizde sürekli olarak zararlı organizmaların tehdidi altında bulunan kültür bitkilerine arız olan 
çeşitli hastalık, zararlı ve yabancı otlar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde, bitkisel ürünlerde %100 
‘lere varan kayıplara neden olmaktadır. 

Kültür bitkilerinin zararlı organizmalardan korunması, üretim kapasitesini dolayısıyla da tarımsal 
verimliliği arttırmaktadır. Bu nedenle, yurda girmiş fakat tümüyle yayılmamış tehlikeli hastalık, zararlı 
ve yabancı otlar ile bunların konukçularının temiz bölgelere bulaşma ve yayılmamasını önlemek için 
imha edici, sınırlayıcı ve uzaklaştırıcı yasal tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Ülkemizin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince ülke içerisindeki karan-
tina tedbirlerine titizlikle uyulması, tehlikeli hastalık ve zararlıların görüldüğü yerde sınırlandırılması 
büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda bazı zararlı organizmalar için karantina tedbirlerini yeterin-
ce alamadığımız takdirde, hastalığın görüldüğü bölgede üretilen hiçbir tarımsal ürünün ihracatına da 
izin verilmemekte ve üretilen ürünler yeterince değerlendirilememektedir. 

Ayrıca, iç karantina tedbirlerinin uygulanmaması durumunda, zararlı organizmalar ilden ile yayıl-
makta dolayısıyla temiz alanların bulaşma riski artmaktadır. Bu durum, ülkemizdeki bitkisel üretimi 
gerek kalite gerekse kantite yönünden etkilemekte ve ihracatımız açısından ciddi bir risk oluşmasına 
neden olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı karantina zararlı organizmaları ile ilgili Ülkemizde eradikas-
yon çalışmaları yürütülmektedir.

e) Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Hizmetleri Eğitimi

	4 adet “Fümigasyon Operatör Kursu” düzenlenmiştir. 128 kişiye Fümigasyon Operatör Belgesi 
verilmiştir. 

	1 adet inspektör kursu düzenlenmiş olup, 20 kişi inspektör eğitimi almıştır. Mevcut inspektörlere 
düzenlenen 2 Adet hizmetiçi eğitime 400 inspektör katılmıştır. 

	Zirai Karantina Müdürlüklerince 5 adet Isıl İşlem Eğitimi düzenlenmiş olup 83 kişiye Isıl İşlem Ope-
ratör Belgesi verilmiştir. 

	8 Bölge Müdürlüğünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak Gümrük Muayene ve 
Muhafaza memurlarının Bilgilendirme Toplantısı düzenlemiş. 236 kişi katılım sağlamıştır.

	9-20 Kasım 2015 tarihleri arasında “Hayvansal Kökenli Olmayan Belirli Yem ve Gıdaların İthalatın-
da Arttırılmış Düzeyde Resmi Kontroller” konulu TAIEX kapsamında Workshop düzenlenmiş olup 
Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinden 36 Resmi Kontrol Görevlisine AB uzmanları tarafın-
dan eğitim verilmesi sağlanmıştır.

	9-10 Aralık 2015 tarihleri arasında “Avrupa Birliğine İnsan Tüketimi Amaçlı Filiz ve Filiz Üretimine 
Yönelik Tohum İhracatında Sertifika Gereklilikleri” konulu TAIEX kapsamında Workshop düzenlen-
miş olup Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinden 30 Resmi Kontrol Görevlisine AB uzmanları 
tarafından eğitim verilmesi sağlanmıştır.
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	22-23 Ekim 2015 tarihleri arasında “Bilimsel veya Deneme Amaçlı Zararlı Organizmalar, Bitki, 
Bitkisel Ürünler ve Diğer Maddeler” konulu TAIEX kapsamında Eğitim düzenlenmiş olup toplamda 
32 inspektör ve laboratuvar görevlisine AB uzmanları tarafından eğitim verilmesi sağlanmıştır.

	26-27 Mart 2015 tarihleri arasında “Süs Bitkilerinde Resmi Kontroller” konulu TAIEX kapsamında 
düzenlenmiş olup 32 inspektöre AB uzmanları tarafından eğitim verilmesi sağlanmıştır.

	26-27 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya ilinde 81 İl Müdürlüğünde görevli 127 resmi kontrol görevli-
sinin katılımıyla “Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan 
Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Prosedürü Eğitimi” düzenlenmiştir.

	22-23 Ekim 2015 tarihleri arasında İl Müdürlükleri arasındaki yaşanan farklı uygulamaların gide-
rilmesi amacıyla 56 resmi kontrol görevlisinin katılımıyla Antalya’da Bitkisel Gıda ve Yem İthalat 
Kontrolleri Eğitimi düzenlenmiştir.

f) Bitki Koruma Hizmetleri

	1300 Adet Bitki Koruma Ürününün ruhsata esas biyolojik etkinlik deneme başvurusu kabul edil-
miştir.

	Bitki Koruma Ürünlerine 470 adet ruhsat verilmiştir.

	Zirai Mücadele alet-makinelerine 85 adet ruhsat verilmiştir.

	5 adet zirai mücadele alet-makine üretim tesisine izin verilmiştir.

	Bitki Koruma Ürünlerine 3171 adet ithal izni verilmiştir.

	Bitki Koruma Ürünleri hammaddesine 2784 adet ithal izni verilmiştir.

	Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Çalıştayı yapılmıştır.

	14 adet firmanın 28 adet farklı formülasyon tesisine üretim izni verilmiştir.

	19 adet firmaya “Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi” verilmiştir.

	73 adet Bitki Koruma Ürünü üretim tesisi kontrol edilmiştir.

	914 adet Bitki Koruma Ürünü piyasa kontrolü kapsamında kalite kontrol amacıyla analize alınmış-
tır.

3. Gıda Hizmetleri

a) Gıda Güvenirliliği

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sadece gıda 
üretim yerleri değil gıda satış ve toplu tüketim yerleri de Bakanlığımızca kayıt altına alınmaktadır. 
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ile kayıta ve onaya tabi gıda işletmeleri 
belirlenmiştir. Ülkemizde 31.12.2015 tarihi itibariyle toplam 643.296 gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu 
işletmelerin 11.724 adedi onay kapsamında, 631.572 adedi ise kayıt kapsamında bulunmaktadır. 
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Tablo 9: Onay/Şartlı Onay Almış Gıda İşletme Sayıları

Onay Kapsamındaki 
Gıda ‹şlemeleri

Onay Kapsamındaki 
Gıda ‹şletme Sayısı

Onay/Şartlı Onay Almış 
Gıda ‹şletme Sayısı

Süt İşleme Tesisi 2.258 1.901
Süt Toplama Merkezi 5.943 5.083
Et İşleme ve Et Parçalama 1570 1570
Kırmızı Et Kesimhaneleri 492 213
Kanatlı Kesimhaneleri 77 62
Su Ürünleri 227 205
Hayvansal Yan Ürünler 121 88
Yumurta 1.036 1.036
Toplam 11.724 10.158

Hayvansal gıda üreten gıda işletmeleri dışındaki gıda üretim yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yer-
leri kayıt kapsamında bulunan gıda işletmeleridir. Ayrıca gıda ile temas eden madde ve malzemeleri 
üreten işletmeler de kayıt kapsamında bulunmaktadır.

Tablo 10: Kayıt Alınmış Gıda İşletme Sayıları

Üretim Yeri 71.762

Satış Yeri 312.622

Toplu Tüketim Yeri 247.188

Toplam 631.572

b) Gıda Kontrol ve Denetimleri

Gıda kontrol ve denetim hizmetleri kapsamında, 81 İl Müdürlüğümüzde aktif olarak görevli 5151 
adet kontrol görevlisi ile kontrol ve denetim çalışmaları yürütülmektedir. 2015 yılında 734.862 adet res-
mi kontrol yapılmıştır. Bu resmi kontrollerin 138.981’i gıda üretim, 251.327’ si gıda satış ve 280.270’ i 
gıda toplu tüketim faaliyeti gösteren gıda işletmelerine yöneliktir.

2015 yılında 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvuru sayısı 67.099 olup, bu başvurulardan 64.136’sı 
sonuçlandırılmıştır. 

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine ilişkin Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan prosedürler teknik 
ve hukuki değişiklikler doğrultusunda sürekli olarak güncellenmekte olup, süt işleme tesislerine özel 
olarak süt işleme tesislerinin onay işlemleri ve resmi kontrol prosedürü’ de hazırlanarak İl Müdürlük-
lerine gönderilmiştir.

Gıda işletmelerinde risk esasına dayalı olarak yapılan resmi kontrollerin nitelik bakımından iyi-
leştirilmesi amacıyla gıda kontrol görevlilerine hizmetiçi eğitim programı kapsamında gıda mevzuatı 
ve resmi kontrollere dair Kontrol Görevlisi Kursu, HACCP temel, HACCP tetkik ve numune alma 
konularında 44 adet eğitim düzenlenmiştir. Eğitimlere gıda resmi kontrollerini gerçekleştiren 1573 
kontrol görevlisi katılmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği BTSF Organizasyonunun gerçekleştirdiği yurtdışında 
düzenlenen 21 eğitime 36 kontrol görevlisi katılım sağlamıştır. Avrupa Birliği TAIEX Ofisi işbirliği ile 
düzenlenen 3 eğitimde 187 kontrol görevlisinin eğitim alması sağlanmıştır. 
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c) Laboratuvar Hizmetleri

Bakanlığımıza bağlı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde 2015 yılında ithalat, ihracat, de-
netim ve özel istek amaçlı olarak 155.974 adet gıda numunesinde 465.771 analiz, 17.670 adet yem 
numunesinde 71.218 analiz, 7.211 adet su-atık su numunesinde ise 46.414 adet olmak üzere toplam 
180.855 adet numunede 583.403 adet analiz gerçekleştirilmiştir.

Su ürünleri (balık), bal, çiğ süt, kanatlı (broiler, hindi), yumurta ve pilot uygulama olarak kırmızı 
ette Kalıntı İzleme Planı uygulanmakta olup, 2015 yılında ülke genelinde alınan 3.214 adet kanatlı, 
2.213 adet su ürünleri, 1.353 adet süt, 410 adet bal, 1074 adet yumurta ve 116 adet kırmızı et nu-
munesi olmak üzere toplam 8.380 adet numunede 11.725 analiz gerçekleştirilmiştir. Numunelerde 
anabolik etkiye sahip maddeler ve kullanımına izin verilmeyen maddeler ile veteriner ilaç kalıntıları 
ve bulaşanlar yönünden analizler gerçekleştirilmiştir. 

2015 yılında;

	Organizasyonu yapılan 35 konuda düzenlenen hizmetiçi eğitimlerinde 110 laboratuvar persone-
line eğitim verilmiştir. 

	Akredite hale getirilen kamu laboratuvar sayısı 38’e ulaşmıştır. 

	Özel gıda kontrol laboratuvarlarında 14 adet kuruluş izni, 8 adet çalışma izni ve 49 adet kapsam 
genişletme yerinde denetimi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra 28 adet özel ve 18 adet kamu 
laboratuvarında rutin denetim olmak üzere toplam 46 denetim gerçekleştirilmiştir. 

	18 laboratuvara denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ve/veya eksik bildirim yapma nedeniyle 
toplam 204.993 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.

d)  Eğitim Faaliyetleri

2015 yılında;

	7 grup halinde Şubat-Mayıs dönemimde toplam 421 kontrol görevlisine yönelik Türk Gıda Kodek-
si Eğitimi düzenlenmiştir.

	Afyonkarahisar ilinde 12, Uşak ilinde 8, Bolu ilinde 7, Kayseri ilinde 11, İzmir ilinde 15 Resmi Ve-
teriner Hekimin katılımı ile Resmi Veteriner Hekim Uygulama Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

	6 Grup halinde 12 Ekim- 26 Kasım tarihleri arasında Antalya ilinde toplam 770 Veteriner Hekime 
Resmi Veteriner Hekim Eğitimi verilmiştir.

	Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezinde (UTEM) 3 grup halinde 30 Veteriner Hekime Kesimde 
Hayvan Refahı Eğitimi verilmiştir.

	Ankara ilinde Mayıs ayında 24, Aralık ayında 21 personele Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üreti-
mi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Uygulama Talimatı Bilgilendirme Eğitimi düzenlenmiştir.

	Ankara ilinde Nisan ayında 8, Haziran ayında 2 personele Takviye Edici Gıda Onay Başvuru Dos-
yaları İnceleme ve Değerlendirme Eğitimi düzenlenmiştir.

	Sektöre yönelik Aralık ayında Ankara ilinde 71 kişinin katılımıyla Takviye Edici Gıda Mevzuat Bil-
gilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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4. Yem Hizmetleri

2015 yılında 74 adet yem işletme onay belgesi verilmiş, 73 adet özel besleme amaçlı yemin onay 
işlemleri yapılmıştır. 

a) Yem Kontrol Faaliyetleri 

Tablo 11: Yem Kontrol Faaliyetleri 

Denetlenen ‹şletmeler Denetim Sayısı

Yem Üreten İşletmeler 3.423
Perakende Yem Satış ve Depolama Yerleri 12.288
Çiftlikler 2.709

TOPLAM 18.420

b) Eğitim Faaliyetleri

 “Yemlerde İstenmeyen Maddeler, İlaçlı Yemler ve Yem Katkı Maddelerinin Denetimi Uygulamaları” 
konulu, İl Müdürlükleri Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem 
Şube Müdürlüğü konu uzmanlarına yönelik hizmetiçi eğitim toplantısı yapılmıştır.

 “Yıllık Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi” konulu, İl Müdürlükleri Hayvan Sağlığı Yetiştiri-
ciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü konu uzmanlarına yönelik 
hizmetiçi eğitim toplantısı yapılmıştır.

“Yemlerde GDO İzlenebilirliği ve Denetimi Hakkında Uygulamalı Eğitim”, İl Müdürlükleri Hayvan 
Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü konu uzmanla-
rına yönelik hizmetiçi eğitim toplantısı yapılmıştır.

Yem Kontrol Planı Hazırlık Çalıştayı, İl Müdürlükleri Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri 
Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü konu uzmanlarına yönelik hizmetiçi eğitim toplan-
tısı yapılmıştır.

 Rendering İşletmelerinin Denetimi konulu, İl Müdürlükleri Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürün-
leri Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü konu uzmanlarına yönelik hizmetiçi eğitim 
toplantısı yapılmıştır.

5. Hayvan Sağlığı Ve Karantina Hizmetleri

a) Hayvan Hastalıkları ile Mücadele

Ülkemiz hayvan sağlığı, hayvan kimliklendirme ve hareketlerinin kontrolü ile hayvan refahı konularını 
kapsayan veteriner hizmetlerinin 15 yıllık stratejisinin belirlenmesi için 2.400.000 Avro bütçeli ve 24 
ay süreli “Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesinin Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi” 5 Mart 
2014 tarihinde başlatılmıştır. Altı aylık uzatma süresi ile birlikte projenin Eylül 2016 tarihinde bitirilmesi 
planlanmaktadır.

Projenin genel amacı, içerdiği 3 başlık için 5’er yıllık 3 dönem halinde, kısa, orta ve uzun dönemde 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin stratejik planlamasının yapılmasıdır. Bunun yanı sıra; paydaşların far-
kındalığını arttırmak, iletişim stratejileri belirlemek, hayvan sağlığı ve refahını geliştirmek, hastalıklarla 
etkin mücadele için gerekli bütçeyi belirlemek ve ülkemizin Avrupa Birliği üyeliği yolundaki hayvan 
hastalıkları eradikasyon planları ile ilgili kapanış kriterlerini karşılamasına katkı sağlaması da amaç-
lanmıştır.
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Bakanlığımızca yürütülmekte olan Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve 
Kaydı Projesi kapsamında 31.121.086 adet elektronik kulak küpesi temin edilmiş ve İl Müdürlüklerine 
dağıtılmıştır. Yine bu proje kapsamında 6.263 adet el terminali (okuyucu) ihalesi gerçekleştirilmiş olup 
kabul işlemlerini müteakip İl Müdürlüklerine dağıtımı yapılacak ve elektronik küpeleme uygulaması 
başlatılacaktır. Elektronik küpe yeni doğan kuzu ve oğlaklara uygulanacaktır. Proje kapsamında 
eğiticilerin eğitimi düzenlenecektir.

Proje kapsamında 31.211.086 adet elektronik kulak küpesi tedarik edilmiş olup, iki yıl boyunca yeni 
doğan kuzu ve oğlakların elektronik olarak küpelenmesi, Koyun Keçi Kayıt Sisteminde kayıt altına 
alınması ve hareketlerinin izlenmesi planlanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerinde üretimleri yapılan ve Ülkemiz hay-
van sağlığı alanında kullanılan tüm aşıların uluslararası standartlarda (GMP –İyi üretim uygulamaları) 
üretiminin yapıldığı bir tesis kurarak Ülkemiz hayvan sağlığı şartlarını uluslararası standartlara ulaş-
tırmak amacı ile Ankara’ da kurulmak üzere “0” hazırlanmıştır.

Proje kapsamında 2015 yılı içerisinde etüt proje işlerinin bitirilmesi planlanmakta olup, 2016 yılında 
inşaat faaliyetlerine başlanılacaktır.

b) Sağlık taramaları

Bakanlığımızca sürdürülen sağlık taramaları ile hayvan hastalıkları erken teşhis edilmekte, has-
talıkların erken teşhis edilmesi de insan ve hayvan sağlığının korunması açısından büyük önem arz 
etmektedir. 

Bakanlığımızca “Korunma Tedaviden Daha Kolay Ve Ucuzdur” prensibi ile her yıl ülkemizde görü-
len ihbarı zorunlu hastalıklara karşı mücadele programları oluşturulmaktadır. Bu programlar çerçeve-
sinde aşılama, kordon, karantina, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.

c) Şap hastalığı ile mücadele

Şap hastalığına yönelik olarak “Risk Bazlı Stratejik Plan” hazırlanmış ve 2014 yılı Ocak ayından 
itibaren uygulamaya konulmuştur. Plan çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile Trakya’nın aşılı ariliğinin 
sürdürülmesi, Anadolu’da ise Marmara ve Ege bölgesinden başlayarak kademeli olarak Ülkenin 
tamamında aşılı ariliğin sağlanması hedeflenmiştir. 

Aşı içerisindeki antijen miktarı arttırılarak koruyucu doz değeri 3PD50 den 6PD50 ye çıkarılmış, 
böylece aşının kalitesi arttırılarak hastalıkla mücadelede etkinlik sağlanmıştır. 

Şap Enstitüsü tarafından genel bütçe imkanları ile üretilen şap aşıları hayvan sahiplerinden aşı 
ücreti alınmadan uygulanmaktadır. 

d) Kuduz hastalığı ile mücadele

Kuduz hastalığı ile mücadele hem yaban hayatında hem de sahipli ya da sahipsiz kedi ve köpeklerin 
aşılanması yolu ile sürdürülmektedir.

Genel bütçe imkanları ile temin edilen kuduz aşıları, sahipli kedi ve köpeklere aşı ücreti alınmadan 
uygulanmaktadır.

Yaban hayatında görülen kuduz hastalığı ile de mücadele etmek amacıyla 2014 yılından itibaren 
“Türkiye’de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi” uygulanmaya başlamıştır. 

Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü 105.000 Km² 
alanda 2014 yılından başlayarak 3 yıl süre ile havadan aşılama çalışması yürütülmektedir. Her aşı-
lama kampanyasında 1.890.000 adet oral aşı atılacak olup 2014 ve 2015 yılları aşı atım çalışmaları 
tamamlanmıştır.
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e) Brusella hastalığı ile mücadele

Brusella hastalığı ile mücadele konjuktival aşı kullanılarak sürdürülmektedir. Aşılar Pendik Veteriner 
Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından üretilmekte, ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığımız bütçe imkanları 
dahilinde aşı satın alınmaktadır. Aşılar yetiştiricilerden aşı ücreti alınmadan uygulanmaktadır.

Hastalıkla mücadele amacı ile aşılamanın yanında atık yapan hayvanlarda izlenmektedir. Hayvan-
lardan alınan atık ve svap örneklerinde yapılan testler sonucunda hastalık tespit edilen hayvanlar 
tazminatlı olarak kesime sevk edilmektedir. 

f) Koyun Keçi Vebası hastalığı ile mücadele

Bakanlığımız Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen PPR 
aşıları Ülkemiz genelinde yetiştiricilerden aşı ücreti alınmadan koyun ve keçilere uygulanmıştır. 

Aşılama programı kapsamında yeni doğan hayvanlar ile daha önce aşılanmamış ergin hayvanlar 
aşılanmaktadır.

g) Yalancı Tavuk Vebası hastalığı ile mücadele

Yalancı Tavuk Vebası hastalığı, Ülkemiz kanatlı sektörünün gelişmesi ve ihracatının önündeki en 
büyük engellerinden biri olup, gerek ekonomik kayıpların önlenmesi ve gerekse ihracatın önünün açıl-
ması amacı ile hastalıkla mücadele edilmektedir. 

Hastalık mücadele stratejisi olarak, öncelikle ari bölgeler oluşturulması ve daha sonra ari bölgelerin 
birleştirilerek Ülkesel ariliğin sağlanması belirlenmiştir.

Bu amaçla kanatlı yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı illerde köy tavukçuluğunda Yalancı Tavuk 
Vebası hastalığı ile mücadele amacı ile bir pilot proje uygulanmış olup 2015 yılında Afyon-Başmakçı, 
Ankara-Kazan, Balıkesir-Bandırma, Bolu-Dörtdivan, İzmir-Kemalpaşa ve Sakarya-Kaynarca ilçelerin-
de 83.698 adet köy tavuğu aşılanmıştır.

h) Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı ile mücadele

Vektörlerle bulaşan ve çok uzak mesafelere yayılabilen Sığırların Nodüler Ekzantemi (Afrika Has-
talığı) Ülkemizde ilk olarak 01.08.2013 tarihinde görülmüştür. Hastalığın kontrolü için sineklerle mü-
cadele, hasta hayvanların itlafı, aşılama, kordon, karantina, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları 
yapılmaktadır. 

Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığının kontrolü amacı ile koyun keçi çiçek hastalığı aşısı güve-
nilir olarak uygulanabilmektedir. Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı ile mücadele amacı kapsamın-
da 2013 yılında hastalık görülen iller ile bu illere sınır illerimizde bulunan büyükbaş hayvanlar 2014 
yılı aşılama programına alınmıştır. 2015 yılında ise tüm iller aşı programına alınarak büyükbaş hayvan 
varlığının tamamının aşılanması amaçlanmıştır. 

Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığı 2014 yılında tazminatlı hayvan hastalıkları arasına alınmış-
tır. Hastalığa yakalanan hayvanlar tazminatlı olarak itlaf ve imha edilmektedir. Tazminat oranı 2015 
yılından itibaren 4/4 oranına yükseltilmiş olup, itlaf edilen hayvan kıymet takdirlerinin tamamı yetiştiri-
cilere ödenmektedir.

i) Mavidil hastalığı ile mücadele

Vektörlerle bulaşan Mavidil hastalığı uzun bir aradan sonra ülkemizde yeniden 12 Ağustos 2014 ta-
rihinde görülmüştür. Mavidil hastalığına karşı Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğü tarafından aşı üretilmektedir. Mavidil hastalığının yayılmasının engellenmesi için riskli illerde 
bulunan küçükbaş hayvanlar aşılama programına alınmış ve aşılanmıştır. Aşılama ile birlikte kordon 
ve karantina tedbirleri ile sivrisinek mücadelesi yapılmaktadır.
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Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan, Mavidil hastalığının kont-
rolü amacı ile gebe hayvanlara uygulanabilecek inaktif aşı üretimi çalışmaları ve söz konusu aşıların 
sığır ve keçilerde de kullanılabilmesi çalışmaları devam etmektedir. 

j) Kene ‹laçlama Programı

Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen ilaçlamalar ile kene popülasyonunun 
azaltılması ve bu sayede de kenelerin sebep olduğu başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ol-
mak üzere diğer hastalıkların insanlara bulaşmasının önlenmesi hedeflenmiştir. 2015 yılında 21 ilde 
128.108 işletmede 2.760.932 adet büyükbaş ve 1.133.399 adet küçükbaş hayvan ilaç uygulaması 
yapılmıştır. 

2015 yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı çerçevesinde yürütülen önemli faa-
liyetler ile ilgili sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 12: Hayvan Hastalıkları İle Mücadele

Hastalık Adı
 Aşılama, Tarama Uygulama 

 (Baş/Doz)
Şap-Büyükbaş (İlkbahar) 11.701.404
Şap-Büyükbaş (Sonbahar) 11.215.430
Şap-Küçükbaş 854.771
Sığır Brusellozu 1.599.408
Koyun-Keçi Brusellozu 3.525.842
Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı 1.578.850
Şarbon-Büyükbaş 226.536
Şarbon-Küçükbaş 173.811
Sığır Tüberkülozu 107.000
Kuduz (Kedi-Köpek) 665.666
Koyun-Keçi Vebası 10.700.056
Mavidil 5.219.075
Lumpy Skin Disease (Sığırların Nodüler Ekzantemi) 8.574.483

k) Hayvan Hareketleri ve Kimliklendirme Faaliyetleri 

İşletmelerde bulunan hayvan varlığı ile Türkvet’te kayıtlı hayvan varlığının uyumlu olması amacıyla 
mevzuat değişikliği yapılmış ve hayvancılık işletmelerine ait kayıtlar güncellenmiştir. 

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği kapsamında, hayvanların gide-
cekleri yerlere stresten uzak, güvenli ve sağlıklı varabilmelerini temin etmek amacıyla 20.788 gerçek 
veya tüzel kişiye nakliyeci yetki belgesi, 78.316 kişiye sürücü ve bakıcı yeterlilik belgesi, 41 araca 8 
saati aşan uzun yolculuklar için karayolu nakil aracı onay belgesi verilmiştir.

Canlı hayvan ticareti yapan satıcıların (celeplerin), teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda çalışmala-
rını sağlamak ve hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla 11.750 satıcıya (celebe) 
çalışma izni verilmiştir.

2015 yılında 9 adedi hayvan pazarı 1 adedi canlı hayvan borsası niteliğinde 10 adet hayvan satış 
yeri ruhsatlandırılmıştır. Bunlarla birlikte Ülkemizde 113 adedi hayvan pazarı, 15 adedi canlı hayvan 
borsası niteliğinde toplam 128 adet ruhsatlı hayvan satış yeri faaliyetini sürdürmektedir. Ruhsatlı hay-
van satış yeri bulunmayan illerde hayvan pazarı veya canlı hayvan borsası kurulması ve bunların 
sayısının artırılması konusunda yapılan çalışmalar devam etmektedir. 
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l) Veteriner Laboratuvar Hizmetleri ve Ruhsatlandırma

Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitülerinin tamamı TS EN ISO/IEC 17025:2012 standar-
dına göre farklı sayıda metot da akreditasyonlarını tamamlamışlardır. 2015 yılı itibarı ile toplam 221 
adet metot da akreditasyon sağlanmıştır.

Ülkemizdeki veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları tarafından yapılan analizlerde kullanılan 
uluslararası teşhis metotlarının güncellenmesi ve bir örnekliliğin sağlanması amacıyla, Bakanlığımız 
yetkilileri, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Enstitü Uzmanları tarafından, Bakteriyoloji, Viroloji, 
Parazitoloji, Patoloji, Farmakoloji ve Toksikoloji ve Kanatlı Hastalıkları konularında oluşturulan “Bilim 
Heyeti” vasıtası ile ayrı ayrı her test metodu için Standart Operasyon Prosedürleri (SOP) hazırlanarak 
6 ciltlik “Teşhiste Metot Birliği” kitabı yayınlanmıştır. Teşhiste Metot Birliği Kitabı 500 adet bastırılarak, 
Enstitülere, Üniversitelere, Özel Laboratuvarlara ve konuyla ilgili uzmanlara dağıtımı yapılmıştır. 

2015 yılında Bakanlığımıza bağlı Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerinde, 629.954 numunede 
1.750.043 analiz yapılmıştır.

2015 yılında; 587 muayenehane, 5 poliklinik, 8 hayvan hastanesi, 3 veteriner teşhis ve analiz labo-
ratuvarı, 9 deney hayvanı kuruluşu ruhsatlandırılmıştır.

6. Hayvan Ve Hayvansal Ürünleri Sınır Kontrol Hizmetleri

a) Ülkeye giriş kontrolleri 

Hayvan, hayvansal ürün ve hayvan hastalıklarını bulaştırma riski bulunan bitkisel ürünlerin veteri-
ner kontrolleri ülkeye girişte yürütülmektedir. Bu amaçla kurulmuş olan 7 kara, 11 deniz limanı ve 5 ha-
valimanı sınır kapısında olmak üzere 23 adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü bulunmakta-
dır. 2015 yılında gerçekleştirilen veteriner kontrollerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 Tablo 13: Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalatında Veteriner Kontrolleri

Veteriner Sınır Kontrol 
Noktası Müdürlükleri 

‹şlem Hacmi

Veteriner  
Kontrollerinin Sayısı 

(‹thalat, Geçici 
 ‹thalat, Transit Geçiş)

Alınan 
Numune 
Sayısı

Analiz 

Sayısı

‹thalat ‹çin 
Düzenlenen 
Uygunluk 

Yazısı Sayısı

‹thalat ‹çin 
Düzenlenen 

Uygunsuzluk 
Yazısı Sayısı

Hayvan ve
Hayvansal Ürünler 43.937 8.494 49.663 18.757 124

	Hayvan ve hayvansal ürün ithalatına, Bakanlığımızca belirlenen hayvan sağlığı ve veteriner sağlık 
sertifikası şartlarını karşılayan ülkelerden izin verilmektedir. 

	Bu kapsamda; izinli ülke listelerinin oluşturulması amacıyla sığır cinsi hayvanlar için 8 ülkede de-
netimler gerçekleştirilmiş ve 2 ülke daha eklenerek izinli ülke sayısı 19’a çıkmıştır. Diğer taraftan 9 
ülkeden damızlık koyun ve keçi ithalatı yapılabilmektedir. 

	Hayvansal ürün ithalatında ise izinli ülke ve tesis listelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
devam etmekte olup ihracatçı ülkelerde denetimler gerçekleştirilerek 10 kırmızı et kesimhanesi, 
47 hayvansal yan ürün işletmesi ithalata izinli tesis listesine eklenmiştir. 
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  Tablo 14: 2015 Yılında İthalat İçin Onaylanan Ülkeler ve Tesis Sayıları 

Ülke Ürün Onaylanan  
‹şletme Sayısı

Fransa Kırmızı et Kesimhane 3

Polonya Kırmızı et Kesimhane 6

Bosna-Hersek Kırmızı et Kesimhane 1

Angola Deri/post 1

Azerbaycan Deri/post 2

Bahreyn Deri/post 1

Birleşik Arap Emirlikleri Deri/post 2

Bosna Hersek Kanatlı unu 1

Gürcistan Deri/post, Yün/kıl, Balık unu/ yağı 7

Irak Deri/post, Yün/Kıl 4

İran Yün/Kıl 3

Katar Deri/post 1

Kırgızistan
Çiğneme Ürünleri 
ÜretimindeKullanılan Hammadde,Deri/
post

4

KKTC Deri/post, Kanatlı Unu/ yağı 2

Libya Deri/post, Yün/kıl 4

Lübnan Deri/post 1

Pakistan Yün/Kıl 1

Rusya Federasyonu Deri/post, Yün/Kıl 3

Serbest Bölge (İzmir Menemen 
Deri S.B.) Deri/Yün 3

Sudan Deri/post 1

Suriye Yün/Kıl 3

Türkmenistan Deri/post, Yün/kıl 2

Ürdün Deri/post 1

Toplam 57
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    Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) bildirimleri doğrultusunda ülkelerin hayvan hastalık durumla-
rının takibi sağlanarak, hayvan ve hayvansal ürün ithalatı yapılan ülke/bölgelerde herhangi bir salgın 
hayvan hastalığının çıkması durumunda ithalata ilişkin kısıtlama/genişletme/daraltma işlemleri uygu-
lanmıştır. 

Ekonomi Bakanlığı tarafından Et ve Süt Kurumuna 2015 yılı için 1/98 sayılı Türkiye-AB Ortak-
lık Konseyi Kararı kapsamında AB’den ülkemize 19.100 ton dondurulmuş sığır eti ithalatına yönelik 
30/6/2015 tarihli ithal lisansları düzenlemiştir. Ayrıca 2014/6582 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçe-
vesinde 13/05/2014 tarihinde Bosna-Hersek’te yaşanan sel felaketi nedeni ile anılan ülkeye ekonomik 
destek sağlanması amacıyla sığır eti ithalatına izin verilmiştir. Söz konusu etler Bosna-Hersek, Polonya 
ve Fransa›da Bakanlığımızca onaylanmış kesimhanelerde görevlendirilen veteriner hekimlerin gözeti-
minde, ülkemiz örf ve adetlerine uygun olarak kestirilmekte ve kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası 
kontrolleri Bakanlığımız veteriner hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

b)  ‹hracat kontrolleri 

Hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracat faaliyetleri kapsamında tesislere ihracat izinlerinin verilmesi, 
ülkelerle ihracat konusunda anlaşmalar gerçekleştirilmesi ve yeni pazar imkanları sağlanması, ihracat 
denetimleri, sağlık sertifikası modellerinin belirlenmesi ve sertifikasyon konularında Bakanlığımız ve 
81 İl Müdürlüğü nezdinde işlemler gerçekleştirilmektedir.

Tablo 15: Hayvan, Hayvansal Ürün ve Yan Ürün İhracat Kontrolleri

‹hracat 
Kontrollerinin 

Sayısı (Denetim)
Alınan  

Numune Sayısı
Yapılan 

Analiz Sayısı
Düzenlenen Sağlık  
Sertifikası Sayısı

Canlı Hayvan 6.248 622 2.274 4.079

Hayvansal Ürünler 67.238 1.551 3.727 42.737

Hayvansal  
Yan Ürünler 3.053 123 128 1.728

AB’ye ihracat 

Ülkemizden Avrupa Birliği’ne çift kabuklu yumuşakça ihracatına yönelik Avrupa Birliği Gıda ve 
Veterinerlik Ofisi (FVO) tarafından 7-18 Eylül 2015 tarihleri arasında misyon ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
Bu ziyaret kapsamında İl Müdürlükleri, İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri ve işletmeler ile çift 
kabuklu yumuşakça üretim alanında incelemeler yapılmıştır. 

Halihazırda 99 adet balıkçılık, 11 adet canlı çift kabuklu yumuşakça, 19 adet kurbağa ve kara sal-
yangozu, 10 adet süt ürünleri, 8 adet ısıl işlem görmüş kanatlı eti ürünleri, 21 adet B sınıfı yumurta ile 
2 adet jelatin işletmesi AB üye ülkelerine ihracat yapabilecek üçüncü ülkelere ait listede yer almakta-
dır. Ayrıca ülkemizden 295 hayvansal yan ürün işletmesi AB ülkelerine ihracat yapabilmektedir.

Ayrıca ihracatta ürün çeşitliliği ve miktarının artırılması ile ihracatın önündeki teknik engellerin gide-
rilmesine yönelik AB Komisyonuyla görüşmeler devam etmektedir.
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Rusya Federasyonu’na ihracat 

Rusya Federasyonu (RF) Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (FVBKS) yetkililerince 20-
31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Ülkemizde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında süt ve süt ürünleri 
işletmeleri ile süt çiftlikleri, kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri işletmeleri, su ürünleri işletmeleri, damızlık 
kanatlı işletmesi ve yem işletmesinde incelemeler yapılmıştır.

RF ile ihracatta ürün çeşitliliği ve miktarının arttırılması ile ihracatın önündeki teknik engellerin 
kaldırılmasına yönelik görüşmeler devam etmekte olup, bu kapsamda RF’ye yapılacak kanatlı eti ve 
kanatlı eti ürünleri, bombus arısı, arıcılık ürünleri ve deri-post, kıl-tüy ürünleri için sağlık sertifikaları 
üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Kolajen ve jelatin ihracatıyla ilgili sağlık sertifikaları üzerinde görüş-
meler devam etmektedir.

Ayrıca sağlık sertifikası üzerinde anlaşma sağlanmış olan yukarıda belirtilen ürünlerin ihracatına 
yönelik olarak yeni tesislerin onaylanması ve onaylanan tesislerin RF resmi internet sayfasında yayın-
lanması hususunda çalışmalar devam etmektedir. Halihazırda 45 adet su ürünleri, 16 adet kanatlı eti 
ve ürünleri, 20 adet günlük civciv ve kuluçkalık yumurta, 8 adet süt ve süt ürünleri işletmesinin RF’ye 
ihracat onayı bulunmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti’ne ihracat 

Ülkemizden Çin Halk Cumhuriyetine süt ve süt ürünleri ihracatı ile ilgili olarak Çin Halk Cumhuriyeti 
(ÇHC) Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina İdaresi (AQSIQ) ile Bakanlığımız arasında “Türkiye’den 
Çin’e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve Sağlık Şartları Konusunda Protokol” imzalanmıştır. 
Bu protokolün imzalanması ile Ülkemizden Çin Halk Cumhuriyetine süt ve süt ürünleri ihracatına 
yönelik mevcut teknik engeller ortadan kalkmıştır. 2016 yılı içerisinde ihracatın gerçekleştirilmesi için 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Halihazırda ÇHC’ye 28 adet balıkçılık ve su ürünleri işletmesinin ihracat onayı bulunmaktadır. Ka-
natlı eti ve ürünleri ihracatı için iki ülke arasında protokol imzalanması amacıyla çalışmalar devam 
etmektedir. Ayrıca kolajen ve jelatin ihracatına yönelik ÇHC’nin ithalat prosedürleri, veteriner sağlık 
sertifikası ve sağlık şartları ile ilgili görüşmeler yürütülmektedir. 

Diğer ülkelere ihracat 

Toplam 66 ülkeye kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri ihracatı yapılmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti, 
Singapur, Filipinler, Malezya, Japonya ve Makedonya ile kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri ihracatına 
yönelik görüşmeler devam etmektedir. Ayrıca 85 ülkeye su ürünleri ihracatı yapılmaktadır. 

7. Veteriner Sağlık Ürünleri Ve Halk Sağlığı Hizmetleri 

AB ile uyumlu “Veteriner Tıbbi Ürünler” mevzuatına uyum çerçevesinde Veteriner tıbbi ürün üretimi 
için uluslararası bir gereklilik olan iyi üretim uygulamaları GMP şartı getirilmiştir.

Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik’in bir gereği olarak yayımlanması gereken Veteriner 
Farmakovijilans Kılavuzu yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5996 sayılı Kanun ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte yer alan veteriner hekim re-
çetelerinin düzenlenmesi ve takibine ilişkin serbest ve kamu veteriner hekimlerine yönelik Veteriner 
Hekim Reçete Talimatı yayımlanmıştır.

Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde Salmonella Ulusal Kontrol Programları hazırlamak üzere Bakanlığımız 
ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliğinde ‘’Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmo-
nella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi’’ başlıklı TÜBİTAK Projesi yürütülmektedir.
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İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında hayvansal 
yan ürün işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerinin yürütülmesi amacıyla denetimler devam etmektedir.

a) Pazarlama ‹zni ‹şlemleri

2015 yılı içerisinde, 27 adedi veteriner biyolojik ürün olmak üzere, toplam 149 adet veteriner tıbbi 
ürün, Veteriner Tıbbi Ürün Komisyonu tarafından incelenmiş, 23 adedi ilaç 7 adedi de biyolojik ürün 
olmak üzere toplam 30 adet veteriner tıbbi ürüne pazarlama izni düzenlemiştir. 

Ayrıca pazarlama izinli veteriner tıbbi ürünlerde değişiklik yapılmasına ilişkin 620 farklı başvuru 
incelenmiş ve sonuçlandırılmış, 190 adet ürünün pazarlama izni geçerlilik süresi yeniden değerlendi-
rilmiştir.

Veteriner tıbbi ürünlerle ilgili gerek ilk pazarlama izni alınması gerekse pazarlama izni sonrası baş-
vurularda hazırlanacak dosyaların elektronik olarak Bakanlığa sunulması zorunlu hale getirilerek bu 
süreçlerin daha verimli yürütülmesi sağlanmıştır.

b) Üretim Yeri ‹zinlerine ‹lişkin Faaliyetler

Veteriner tıbbi ürünlerin Türkiye’de üretimi, Bakanlığımızdan üretim yeri izinli tesislerde veya Ba-
kanlığımıza bildirimde bulunulması şartı ve verilen pazarlama izni doğrultusunda veteriner biyolojik 
ürünler hariç Sağlık Bakanlığından izinli tesislerde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızdan üretim yeri 
izni almak isteyenler zorunlu bir prosedür olmamakla birlikte inşa edecekleri tesislerin projelerini ince-
leterek ön izin de alabilmektedir. Üretim yeri izni belgesi faaliyete hazır tesislere, tesisin GMP şartlarına 
uygunluğunu kanıtlayan ve denetim sonrasında düzenlenen GMP sertifikasıyla birlikte verilmektedir.

Tablo 16: 2015 Yılı Üretim Yeri İzinleri

Üretim Yeri Ön İzni Başvuru Sayısı 9

Verilen Üretim Yeri Ön İzni Sayısı 3

Verilen Üretim Yeri İzni Sayısı 8

c) Veteriner Tıbbi Ürünler ‹çin‹yi Üretim Uygulamaları (GMP) Faaliyetleri

İhracat amaçlı üretilenler dâhil Türkiye›de pazarlama izinli ürünlerin üretimi, Veteriner Tıbbi Ürünler 
İçin İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Kılavuzuna uygun olmalıdır. Bakanlığımız GMP Kılavuzu, AB 
(Eudralex Volume IV) kılavuzu ve PIC/S kılavuzları ile birebir uyumludur. Kılavuzun güncelliği, AB’de-
ki değişiklikler takip edilerek yenilemeler ile sağlanmakta, dokümantasyon kuralları gereği yapılan 
değişikliklere kılavuz üzerinde izlenebilmektedir. 

Tablo 17: 2015 Yılı GMP Faaliyetleri

GMP Sertifika Başvurusu Sayısı 18

Uygunluğu Kabul Edilerek Gerçekleştirilen Denetim Sayısı 26

Türkiye’de Gerçekleştirilen Denetim Sayısı * 16

Yurtdışında Gerçekleştirilen Denetim Sayısı* 10

Verilen Toplam GMP Sertifikası Sayısı 31

Türkiye’deki Tesislere Verilen GMP Sertifikası Sayısı 18
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d) Temsilci Veteriner Ecza Depoları ve Veteriner Ecza Depoları ‹le ‹lgili Faaliyetler

Veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı Bakanlığımızdan ruhsatlı veteriner ecza depoları ile veteriner 
biyolojik ürünler hariç Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depoları aracılığı ile yapılmaktadır. Veteriner 
biyolojik ürünlerin dağıtımı, veteriner ecza depolarınca veya yine bu depolarda veya temsilci veteriner 
ecza depolarında muhafaza edilmesi şartı ile pazarlama izin sahiplerince de gerçekleştirilmektedir. 
Bakanlığımız tarafından veteriner ecza depolarına ruhsat ve sorumlu yönetici belgesi düzenlenmek-
tedir.

Tablo 18: 2015 Yılı Veteriner Ecza Depoları İle İlgili Faaliyetler

Toplam Veteriner Ecza Deposu Sayısı 183

Toplam Temsilci Ecza Deposu Sayısı 9

Verilen Veteriner Ecza Deposu Ruhsat Sayısı 13

Verilen Temsilci Veteriner Ecza Deposu Ruhsat Sayısı 0

Verilen Toplam Veteriner / Temsilci Ecza Deposu Ruhsat Sayısı 13

e) Satış ve ‹ştigal ‹zinleri Tıbbi Ürün Takibi Ve Farmakovijilans Faaliyetleri

‹ştigal izin işlemleri

İştigal izin belgesi gerçek veya tüzel kişilerin veteriner tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve 
pazarlamasını yapabilmek için Bakanlığımızdan alınan bir izin belgesidir. Bu amaçla yapılan başvurular 
değerlendirilmekte ve uygun bulunan müracaatçılara iştigal izin belgesi verilmektedir. Ayrıca iştigal izni 
ile ilgili değişiklik ve iptal işlemleri yürütülmektedir. 2015 yılında iştigal izini alan 4 firma pazarlama izin 
sorumlusu atamıştır.

Veteriner Tıbbi Ürünlerin ve Maddelerin ‹thalatı

Veteriner tıbbi ürünler ile veteriner tıbbi ürünlerin bileşimine giren etkin veya yardımcı maddelerin 
ithalatı 2014/5 no’lu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabii Ürünlerin İthalat Dene-
timi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında Bakanlığımızca yapılmaktadır. 

Ayrıca gerek Ülkemizde pazarlama izni bulunmayan, gerekse veteriner tıbbi ürünlerin üretimi ya 
da kontrolü aşamalarında yer alan bazı etkin madde, yardımcı madde, şuş, kültür veya vasat gibi 
maddelerin ithalatı için uygun görülmesi halinde Bakanlığımızca ithalat izni belgesi (Import Licence) 
verilmektedir.

Tablo 19: 2015 Yılında Düzenlenen İthalat Uygunluk Belgesi (adet)

Mamul Ürün Veteriner İlaç İthalatı 1363

Veteriner Tıbbi Ürün Hammadde İthalatı 1575

Import Licence Belgesi İle Gerçekleştirilen İthalat 32

Veteriner Tıbbi Ürün ‹hracatı

Veteriner tıbbi ürünlerin ihracat işlemleri ülkemiz genel ihracat prosedürü çerçevesinde Bakanlığı-
mız İl Müdürlüklerinin uygunluk yazıları çerçevesinde yürütülmektedir. İl Müdürlükleri ihracat işlemleri-
nin ardından belirtilen zamanlarda ihracat verilerini Bakanlığımıza bildirmektedir. 
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Tablo 20: Veteriner Biyolojik Ürün İhracatı

Yılı Ülke Sayısı Ürün Sayısı Doz Miktarı

2015 9 65 52.325.600

Tablo 21: Veteriner İlaç İhracatı

Yılı
Düzenlenen 

Serbest Satış 
Belgesi

‹hraç Amaçlı 
Düzenlenen 

Ruhsat Sayısı

‹hracat 
Yapan 

Firma Sayısı

‹hracat 
Yapılan Ülke 

Sayısı

Ekonomik Değer 
(TL)

2015 317 81 22 36 25.285.527,41

Satış ‹zin ‹şlemleri 

Satış izin belgesi pazarlama izni verilmiş bir veteriner tıbbi ürünün, üretildikten veya ithal edildikten 
sonra piyasaya arz edilebilmesi için Bakanlıkça verilen belgedir. Bu belge ilk kez piyasaya sunulacak 
veteriner biyolojik ürünler dışındaki ürünler ile veteriner biyolojik ürünlerin her bir farklı ticari takdim 
şekline verilmektedir. Bir kez satış izin belgesi almış veteriner ilaçların daha sonra üretilen veya ithal 
edilen her bir serisi için satış izin belgesi pazarlama izin sorumluları tarafından düzenlenerek muha-
faza edilmektedir. 

Bu kapsamda veteriner biyolojik ürünlerin dışındaki 20 adet veteriner tıbbi ürüne, Pendik Veteriner 
Kontrol Enstitüsünde analizi yapılarak, satış izni düzenlenmiştir.

Tıbbi Ürün Takip Faaliyetleri

Veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı Bakanlığımızdan izinli perakende satış yerleri ile eczane-
lerden yapılabilmektedir. Eczaneler veteriner biyolojik ürünler dışındaki veteriner tıbbi ürünleri satabil-
mektedir. Ayrıca akvaryum canlıları ile ev ve süs hayvanları satış yerleri ancak bu hayvanlar için izinli 
veteriner tıbbi ürünleri satabilmektedirler. Gerekli belgeleri ile Bakanlığımız İl Müdürlüklerine yapılan 
başvurular mahallinde değerlendirilmekte ve uygun şartları taşıyan başvuru sahiplerine Veteriner tıbbi 
ürünlerin perakende satış izni verilmekte ve Bakanlığımıza bildirilmektedir. Ülke genelinde perakende 
satış izinli yerlere ilişkin listeyi Bakanlığımız internet sayfasında güncel olarak yayınlamaktadır.

Tablo 22: İzinli Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış Yerleri izni alan 

Perakende Satış İzni Alan 5727
Perakende Satış İzni İptal Edilen 76

Tablo 23: Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzinli Yerler

İzin Alan İşletme 539
İzni İptal Edilen İşletme 9

Tablo 24: Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzni Alan Kamu Kurumu

Yılı Veteriner Tıbbi Ürün Temin ‹zni Verilen
 Kamu Kurumu

2015 122
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Farmakovijilans Faaliyetleri 

Farmakovijilans, veteriner tıbbi ürünlerin istenmeyen etkileri ve ürünlere bağlı diğer muhtemel 
sorunların saptanması, tanımlanması, değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili çalışmalar olup, pa-
zarlama izin sahibi gerçek tüzel kişiler ürünlerini ilk kez satışa sunabilmek için görevlendireceği bir 
veteriner hekim adına farmakovijilans belgesi almak zorundadır. Bu amaçla yapılan başvurular de-
ğerlendirilmekte ve Farmakovijilans Sorumlusu Belgesi verilmektedir. Pazarlama izin sahipleri her yıl 
şubat ayı sonuna kadar bu personelinin görevine devam ettiğini ilgili belgeler ile bildirmek zorundadır.

 Tablo 25: Farmakovijilans Faaliyetleri

Yılı Düzenlenmiş Belge Sayısı ‹ptal Edilen Belge Sayısı

2015 33 1

Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerin Farmakovijilans faaliyetleri ile ilgili olarak bildirimde bulunulmuş is-
tenmeyen etkilerin değerlendirilmesi yapılarak gerekli işlemler yürütülmektedir. 

Veteriner Biyolojik Ürünlerin Soğuk Zincir Koşullarının ‹zlenmesine Yönelik Faaliyetler

Hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan aşıların soğuk zincir koşullarında nakil ve muha-
fazası için İl ve İlçe Müdürlüklerinin altyapılarındaki eksiklikler tamamlanmış ve bu alandaki asgari 
teknik gereklilikler sağlanmıştır. Bunun sonucunda Bakanlığımız merkez teşkilatı tarafından “İl ve İlçe 
Müdürlüklerinde Aşıların Soğuk Zincir Koşullarının İzlenmesi Projesi” 2015 yılı içerisinde uygulamaya 
konulabilir hale getirilmiştir.

Gıda Kaynaklı Zoonozlar ‹le ‹lgili Faaliyetler

Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hak-
kında Yönetmelik çerçevesinde Kanatlı hayvanlardan ve gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol 
Programlarının Geliştirilmesi Projesi ve Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası sağlık tüzüğü, sektörler arası 
işbirliği ve ulusal antimikrobiyal direnç izleme stratejisinin oluşturulması konularında çalışmalar de-
vam etmektedir.

Projeler 

01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TÜBİTAK desteğiyle Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Vete-
riner Fakültesi işbirliğinde yürütülmekte olan ‘’Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlen-
mesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi’’ başlıklı proje yürütülmektedir.

Tablo 26: Yürütülen Projeler

Proje adı Kaynağı Partneri Miktarı Süresi

Kanatlı hayvanlardan 
ve gıdalardan Sal-
monella İzlenmesi ve 
Kontrol Programları-
nın Geliştirilmesi

TÜBİTAK 1003 
Projesi

Ankara Üniver-
sitesi Veteriner 

Fakültesi
2.389.307 TL 36 ay
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Eğitim Faaliyetleri

Tablo 27: 2015 Yılında Eğitim Faaliyetleri

Eğitim Grubu Konu  
Sayısı

Eğitim  
Sayısı

Eğitilen Toplam Personel Sayısı

Hizmet içi eğitim 6 4 470

Denetçi Eğitimi 2 2 31

Toplantılar 1 1 210

Toplam 9 7 711

Antimikrobiyal Direnç ‹zleme Faaliyetleri

Tablo 28: 2015 Yılında Antimikrobiyal Direnç İzleme Faaliyetleri

Denetlenen ‹lin Adı Denetlenen Sektör Denetlenen ‹şletme Sayısı

İstanbul Kanatlı-Yumurtacı 1
Kayseri Kanatlı-Yumurta 1
Bolu Kanatlı-Broiler 25
Muğla Balık 32
Denizli Balık 10

Hayvansal Yan Ürün ‹şletmeleri ile ‹lgili Kontrol ve Denetim Faaliyetleri

2015 yılı 27 işletme İnsan Tüketimine Sunulmayan Hayvansal Yan Ürün Yönetmeliği çerçevesinde 
Bakanlığımızca denetlenmiş ve 19 işletmeye işletme onay belgesi verilmiştir. 

Tablo 29: 2015 Yılı İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İşletmeleri

Onay Kapsamında 
‹şletmeler

Organik Gübre ve Toprak Zenginleştirici

 Tesisleri

35

Biyogaz Tesisleri 2

Kayıt Kapsamında 
‹şletmeler

Deri İşleme Tesisleri 173
Yün İşleme Tesisleri 31
Trofe Tesisleri 7
Kayıtlı Taşıyıcılar 28
Diğer Amaçlar İçin Toplama ve İşleme Tesisleri 4
Oleo-Kimyasal Tesisler 1

Diğer Kayıtlı İşletmeler 18

Toplam 299
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8. Risk Değerlendirme Faaliyetleri

a) Bilimsel Komisyon Faaliyetleri

Gıda ve yem güvenilirliği, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı konularında bilimsel esaslara dayalı 
risk değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Bu amaçla kurulan Gıda Olarak Kullanılabilecek 
Bitkiler Komisyonu ve Bulaşanlar Komisyonu 2015 yılı içerisinde rutin faaliyetlerini ilgili yönetmelik 
kapsamında yürütmüştür. 

Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu (GOKBK) 2015 yılında 8 toplantı gerçekleştirmiştir. 
Söz konusu Komisyon mevcut bitki listesinde bulunan bitkilerin yeniden değerlendirmelerini yapmakta 
aynı zamanda Bitki Listesine yapılan yeni başvuruları da değerlendirmektedir. 

Tablo 30: GOKBK 2015 Yılı Faaliyetleri

Mevcut Bitki Listesinin 
Yeniden 

Değerlendirilmesi

Yeni Başvuruların  
Değerlendirilmesi

Listedeki bitkiler 
ile ilgili düzeltme 
değerlendirmeleri
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5 3 21 4 22 5

Bulaşanlar Komisyonu ise 2015 yılında 2 toplantı gerçekleştirmiş, çalışmalarını daha çok oluşturulan 
Çalışma Grubu üzerinden yürütmüştür. 2014 yılında Komisyon üyelerinden oluşturulan “Aflatoksin 
Çalışma Grubu” 3 toplantı gerçekleştirmiştir. 2013 yılında kararlaştırılmış olan, yeterli veri bulunma-
yan ve veri toplanmasına ihtiyaç duyulan konularda yürütülecek çalışmaların ilki olarak “Belirlenen 
Belirli Gıdalarda Fusarium Toksinleri İzleme Programı” kapsamında veri toplama çalışmaları tamam-
lanmıştır. Komisyon üyelerinden oluşturulan “Fusarium Toksinleri Çalışma Grubu” tarafından bilimsel 
görüş oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca yem katkı maddelerinin onaylanması sürecinde bilimsel risk değerlendirme yapmak ve 
yeme ilişkin diğer konularda bilimsel görüş oluşturmak faaliyetlerini yürütecek olan “Yem Komisyonu” 
Kasım ayında kurulmuştur.

b) Yayım Faaliyetleri

Tüketiciler başta olmak üzere gıda güvenilirliği konusunda tüm tarafların farkındalığının arttırılma-
sı, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla çeşitli yayım faaliyetleri yürütülmektedir. Bu amaçla 
2015 yılında kamu spotu/kısa film çalışmaları ile elektronik doküman çalışmaları yapılmıştır. 



54

2015 YILI FAALİYET RAPORU

B. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

1. Bitkisel Üretimi Geliştirme Çalışmaları

a) Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Projesi

2015 yılında 51 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıke-
sir, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Denizli, Edirne, 
Elazığ, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kay-
seri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Nevşehir, Osma-
niye, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak) toplam 
22.628 üretici ile 778.474 da alanda ÇATAK Projesi uygulanmıştır. ÇATAK Projesi Minimum Toprak 
İşlemeli Tarım, Toprak ve Su Yapısının Korunması ile Erozyonun Engellenmesi, Çevre Dostu Tarım 
Teknikleri ve Kültürel Uygulamalar olmak üzere 3 kategoride desteklenmektedir.

b) Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelindeki 30 havzada desteklenecek ürünler 
belirlenmiştir. 

2015 yılı ürünü aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği fark ödemesi desteğini almayı hak 
eden ve bu ürünleri sözleşmeli üretim yöntemiyle üreterek sözleşme belgesini ibraz eden üreticilere 
fark ödemesi desteğine ilave olarak 15 TL/dekar destekleme yapılmaktadır.

2014 Yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kapsamında kg başına 12 krş olmak üzere 2015 
yılında 185.878 üreticiye toplam 151.812.144 TL yaş çay fark ödemesi desteği verilmiştir.

c) Fındık Desteklemeleri

Yeni Fındık Stratejisi, 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık üretimine izin verilen 14 İl 
(Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, 
Düzce, Sakarya ve Kocaeli) ve 105 ilçede uygulanmıştır.

2014 yılı ürünü için dekara 170 TL olmak üzere 2015 yılında toplam 397.185 üreticiye 492.320 ha 
alan için 838, 6 milyon TL alan bazlı gelir desteği, 90 üreticiye 166 bin TL telafi edici ödeme desteği 
verilmiştir.

Fındık alan bazlı gelir desteği, fındık üretimine izin verilen 16 il ve 105 ilçede 2015 yılı ürünü için 
170 TL/da olarak uygulanacaktır. 

d) Çay Budama Tazminatı

2011/2526 sayılı BKK ile çay bahçelerinin her yıl 1/10 oranında verim budamasına tabi tutulması 
ve çay bahçelerinin budanmasından doğacak gelir kaybının ruhsatlı yaş çay üreticilerine on yıl için 
ödenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında budama yapılan 71.369 da çay bahçesi için 118,6 
Milyon TL budama tazminatı ödemesi yapılmıştır.

e) Tescil Çalışmaları

Tarla bitkileri, sebze ve meyvede 2015 yılında tescil edilen toplam çeşit sayısı 733 adet olup; bunun 
657 adedi özel sektöre, 71 adedi kamu sektörüne ve 5 adedi üniversitelere aittir. Üretim izni verilen 
664 çeşidin ise, 641 adedi özel sektöre, 22 adedi kamu sektörüne ve 1 adedi de üniversitelere aittir.

Tescilli çeşitlerin toplamı 9.251 adet olup; bunun 6.613 adedi özel sektöre, 2.494 adedi kamu sek-
törüne, 144 adedi ise üniversitelere aittir. Söz konusu çeşitlerin 6.593 adedi Milli Çeşit Listesinde yer 
almaktadır.
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Üretim izinli çeşitlerin toplamı 2.023 adet olup, bunun 1.966 adedi özel sektöre, 52 adedi kamu 
sektörüne, 5 adedi ise üniversitelere aittir.

Islahçı hakkı tescil edilen çeşit sayısı, 2015 yılında 123 adet olup; bunun 46 adedi yerli firmalar, 77 
adedi ise yabancı firmalar tarafından tescil ettirilmiştir.

f) Tohumculuk ‹statistikleri

2015 yılında; 68.236.600 adet çilek fidesi, 63.845.000 adet meyve/asma fidanı ve üretim materyali 
üretilerek sertifikalandırılmıştır.

g) Sertifikalı Tohum ve Fidan Desteği  

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine 
göre çiftçilerin bitkisel üretim faaliyetlerinde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan/fide 
kullanımının arttırılması amacıyla 2005 yılında destekleme uygulamaları başlamıştır. 

Yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, 
kuru fasulye, mercimek, susam, yerfıstığı, kanola, aspir, patates, yonca, korunga, soya fasulyesi, fiğ 
ve yem bezelyesi tohumluklarını bitkisel üretim faaliyetinde kullanan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çift-
çilere dekar başına destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Sertifikalı tohumluk kullanımına ilişkin destekleme miktarları; buğday, arpa 8,5 TL/da, yonca 10 TL/
da, tritikale, yulaf, çavdar 6 TL/da, çeltik, yerfıstığı 8 TL/da, nohut, kuru fasulye, mercimek 12 TL/da, 
susam, kanola, aspir 4 TL/da, patates 40 TL/da, soya fasulyesi 20 TL/da, korunga, fiğ, yem bezelyesi 
7 TL/da’dır.

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için 2015 yılında 133 Milyon TL ödeme yapılmıştır. 

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği çerçevesinde; 2015 yılında 163 Bin dekar alanda, 21 Milyon TL 
ödeme yapılmıştır. 

h) Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için tohum-
luk üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren, sertifika-
landıran ve yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının desteklenme-
si amacıyla 2008 yılında destekleme uygulamaları başlamıştır.

Destekleme kapsamında yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen buğ-
day, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, susam, aspir, 
kanola, yerfıstığı, yonca, korunga, fiğ ve yem bezelyesi tohumlukları için kilogram başına destekleme 
ödemesi yapılmaktadır.

Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi kapsamında 2015 yılında 42 Milyon TL destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 

2. Organik Tarımı Geliştirme Ve Yaygınlaştırma Çalışmaları

a) Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri

Organik tarım konusunda kontrol ve sertifikasyon hizmetlerini yürütmek üzere 31 kuruluş Bakanlığı-
mızca yetkilendirilmiştir. Her yıl bu kuruluşların denetimleri yapılmaktadır. Organik Tarım Komitesi, 
Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komite toplantıları gerçekleştirilmiştir.

b) Kontrolör Eğitimleri

Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü arasında düzenlenen protokol hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirilen Organik Tarım Kontrolör Eğitimine 2015 yılında 36 kişi katılmıştır.
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c) Eğitim ve Yayım Çalışmaları

Organik tarım biriminde görevli 159 personele eğitim düzenlenmiştir. 2015 yılı Eylül ayı itibariyle 
Organik tarım birimlerince köylerde 108 eğitim çalışması düzenlenmiş ve bu eğitimler sonucunda 
3.717 çiftçi organik tarım konusunda eğitim almıştır.

d) Destekler

2015 yılı içerisinde tarla bitkilerine 10TL/da, meyve ve sebzeye 70TL/ da olarak ödenmiştir.

e) Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi(2015 verileri)

 Bakanlık Merkez Teşkilatı, 50 İl Müdürlüğünde organik bitkisel, hayvansal ve su ürünleri konu-
sunda araştırma, geliştirme, eğitim, yayım çalışmaları yapılmıştır. Proje kapsamında organik tarımsal 
üretim ile ilgili araştırmalara 16 Araştırma Enstitüsü ve istasyonunda 22 proje ile devam etmiştir. 

Bu kuruluşlarda yürütülen bazı çalışmalar: 

	Organik Zeytin Yetiştiriciliğinde Bahçe Zemin Yönetimi, 

	Organik Kayın Mantarı (Pleurotus ostreatus) Üretiminin Geliştirilmesi,

	Armutlu Yarımadası Fıstık Çamı Plantasyon Açıklıklarında Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Orga-
nik Olarak Yetiştiriciliğinin Araştırılması,

	Ekmeklik Buğday (Bezostaya)’ın Metabolik Özellikleri ve Büyüme Parametreleri Üzerine Organik 
Gübre Olarak Mikroskobik yosun (Nostoc sp.) ’in Etkisi,

	Organik Marul (Lactuca sativa L.) Yetiştiriciliğinde Değişik Kompostların Verim ve Bazı Kalite 
Özelliklerine Etkisi ve Kompost Mikrobiyolojik Kalite Standartlarının Belirlenmesi,

	Ege Bölgesi Koşullarında Organik Hayvan Yemi Üretiminde Farklı Münavebe Sistemlerinin Kar-
şılaştırılması, Organik Çay İşleme Atıklarından Elde Edilen Kompostun Organik Çay Üretiminde 
Kullanılması, 

	Organik Meyve Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot Kontrolü için Allelopatiden Yararlanma Olanakları gibi 
araştırma projeleri yürütülmektedir.

Başlıca Demonstrasyon Projeleri: 

	Organik bitkisel üretimi geliştirmek amacı ile organik siyez, erkenci çeşit kayısı, dut, kivi, çilek, 
bağ, patates, armut, pırasa, elma, fındık, nar, kiraz, kayısı, üzüm, zeytin, mavi yemiş, incir, ceviz, 
buğday, nohut, ahududu, böğürtlen, baharat ve tıbbi bitkiler, kavun, muhtelif sebze türlerinde de-
monstrasyonlar kuruldu.

	Kurulmuş organik üretim demonstrasyon projeleri yürütüldü.

	Organik hayvancılığı geliştirmek amacı ile yumurta tavukçuluğu, organik koyun yetiştiriciliği ve 
organik arıcılık konularında demonstrasyonlar kuruldu.

	Proje dâhilindeki illerde üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar düzenlendi.

	Organik tarım çalışanlarının eğitimi amacı ile uluslararası eğitim, seminer, fuar ve toplantılara 
katılım sağlandı.



57

f) Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve ‹skân Projesi

Gökçeada ve Bozcaada’da mevcut doğal kaynaklar değerlendirilerek organik tarımsal üretimin 
artırılması, üreticilere tarımsal destek sağlanarak tarımsal faaliyetlerin artırılması, gelir düzeylerinin 
yükseltilmesi, tarımın sürdürülebilir geçim kaynağı olması ve faal ve yerleşik bir nüfusun oluşturulması 
hedeflenmektedir. 2015 yılında proje kapsamında tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla çalış-
malar yürütülmüştür.

3. ‹yi Tarım Uygulamalarını Geliştirme Çalışmaları

a) Destekler

2015 yılı içerisinde 2014 yılında iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan meyve sebze üreti-
cilerine 50 TL/da, örtü altında üretim yapan üreticilere 150 TL/da destekleme ödemesi yapılmıştır.

b) Özel Çevre Koruma Alanlarında ‹yi Tarım Uygulamaları

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması ve doğal 
kaynakların korunması amacına yönelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda eş güdümü sağlamak ve kamu kaynakları ile ortak he-
deflere ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgelerinde işbirliğine gidilmesine 
karar verilmiş ve bu amaçla bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

İlk olarak Mersin İli Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde gerçekleştirilmiş olup, Denizli 
İli Pamukkale Özel Çevre Koruma alanı, Mersin –Silifke Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı, 
Saroz Körfezi Özel Çevre Koruma Alanı, Belek Özel Çevre Koruma Alanı ve Köyceğiz Dalyan Özel 
Çevre Koruma Alanı Proje toplantıları gerçekleştirilmiştir.

c) ‹yi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi

Ülkemizde iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan “İyi Tarım Uygula-
malarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” 2012 yılında 12 ilde başlamış olup 2013 yılında 17 
ilde, 2014 yılında 21 ilde ve 2015 yılında ise 25 ilde projenin uygulanması planlanmıştır.

Bu proje ile proje illerinde demonstrasyonlar kurulmuş, iyi tarım uygulamalarını tanıtılması ama-
cıyla tarla günleri ve teknik geziler düzenlenmekte, eğitim ve yayım çalışmalarında bulunulmaktadır. 
Üreticilere entegre mücadele, bitki koruma ürünlerinin kullanımı, hijyen, ilk yardım vb. konularda 
eğitim verilmektedir. Tüketicilerde iyi tarım uygulaması ile üretilmiş ürünlerin kullanımın artırılması 
amacıyla logo ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Proje kapsamında İTU konularında çalış-
tay, eğitim ve paneller düzenlenmekte ve fuarlara katılım sağlanmaktadır.

4. Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Çalışmaları

	2014 yılı ekilişi yapılarak, 2015 yılında ödemesi yapılan Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamın-
da; 181.829 çiftçi 592.952 ha alanda desteklemeye tabi yem bitkisi ekiminde bulunmuş olup, bu 
kapsamda 336,9 Milyon TL ödeme yapılmıştır. Yem Bitkileri Destekleme Ödemeleri halen devam 
etmektedir.

	Mera Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 yılında İl Müdürlüklerine yaklaşık 23,700 milyon TL 
ödenek gönderilmiştir.

	Mera yaz okulunda şimdiye kadar 1.791 kişiye eğitim verilmiştir.

	2015 yılı itibari ile toplamda 1. Dönem 10.512.009 ha mera alanının tespiti, 6.156.915 ha alanın 
tahdidi yapılmıştır. 
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	Tespit ve tahdid çalışmaları tamamlanmış olan mera, yaylak ve kışlaklarda, Mera Islahı ve Ame-
najmanı projeleri uygulanmaktadır. Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulaması yürütülen mera 
alanı 5.866.821 da, proje sayısı 1.211 ’e yükselmiştir. 

	Bakanlığımız yatırım programında yer alan “Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Pro-
jesi” 36 ilde uygulanmakta olup, 2015 yılı ödeneği 3.000.000 TL’ dir.

	2015 yılında 30 ilde 208.551 ha alanda uzun süreli ve mevsimlik kiralama yapılmıştır.

	2015 yılında 4.494 ha alanda uzun sureli kiralama yapılmıştır.

5. Kimyevi Ve Organik Gübre Yönetmeliği Çerçevesinde Yapılan Faaliyetler

a) 2015 yılında, Kimyevi Gübre Yönetmeliği çerçevesinde; 

	129 adet Lisans Belgesi, 

	2849 adet Tescil Belgesi,

	Organik Gübre Yönetmeliği çerçevesinde;

	28 adet üretim İzni, 

	120 adet Lisans Belgesi 

	1302 adet Tescil Belgesi düzenlenmiştir.

b) Gübre Denetim Faaliyetleri

2015 yılının ilk dokuz ayında fiilen gübre denetimi yapan Denetçi Sayısı 869 kişi, Denetim Sayısı 
23.914(ürün) , Analize gönderilen numune sayısı 902 adet olup, 241.460 TL idari para cezası uygu-
lanmış olup, 53 adet uygunsuz ürün tespit edilmiştir.

Satışı durdurulan yedd-i emine alınan katı gübre: 102395 kg, sıvı gübre: 1164 lt. üreticisine (firma-
sına) iade edilen katı gübre: 100.780 kg, sıvı gübre 1445 lt dir. 

c) Kimyevi Gübre ‹statistikleri

2015 yılındaki kimyevi gübre istatistikleri (Kasım sonu), 

	3.416.161 Ton üretim, 
	5.255.164 Ton tüketim, 
	2.494.456 Ton ithalat, 
	220.331 Ton ihracattır. 
5. Tarımsal Mekanizasyon Alanında Yapılan Faaliyetler

2015 yılında Tarımsal Mekanizasyon Faaliyeti olarak;

	630 adet Deney Sevk İşlemi, 

	1138 adet Zirai Kredilendirme Belgesi verilmiştir.

6. Mazot- Gübre Ve Toprak Analizi Alanında Yapılan Çalışmalar

	Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları için 3,1 TL/ da mazot, 4,3 
TL/ da kimyevi gübre; 

	Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları için 4,6 TL/da mazot, 
5,6 TL/ da kimyevi gübre; 
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	Yağlı tohumluk bitkiler ve endüstri bitkileri alanları için ise 7,5 TL/da mazot, 7,5 TL/da kimyevi 
gübre destekleme ödemesi yapılması kararlaştırılmış olup, 2015 Yılı Mart ve Mayıs ayı içerisinde 
toplam 1.596.008.676 TL mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmıştır.

	Aynı Bakanlar Kurulu Kararına göre Toprak Analizi Yaptıran çiftçilere dekar başına 2,5 TL ödeme 
yapılacak olup, ödemeler 2014 yılı Mart ve Mayıs ayları içerisinde yapılmıştır. 2015 Yılında Yapı-
lacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazetede yayımla-
nan, 2015/7495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; 

	Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali ürün alanları için 3,3 TL/ da mazot, 4,75 
TL/ da kimyevi gübre; 

	Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları için 4,85 TL/da mazot, 
6,6 TL/ da kimyevi gübre; 

7. Türkiye Tarım Havzaları Üretim Ve Destekleme Modeli

	Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında bölge ekolojisine uygun, eko-
nomik açıdan bölgeye katkı sağlayacak ürün deseni belirlenmesi amacı ile 2013 yılında 23, 2014 
yılında 28 ve 2015 yılında 30 olmak üzere olmak üzere 81 ilde ilçe düzeyinde alt havza çalışmaları 
tamamlanmıştır.

	Alternatif senaryolara uygun olarak 2015 yılı için sistemin havzalarda ön gördüğü ürünlere ilişkin 
destek çalışması yapılmıştır.

	Sistem içerisinde desteklemelerin dağılımını gerçekleştiren Karar – Destek modelinde yer alan 
ürün-verim- maliyet- ekiliş alanları, ürün pazar ve çiftçi satış fiyatları çalışmaları sürmektedir.

	2015 Yılı Ürünleri Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar doğrultusunda hangi ürünlere fark ödemesi 
desteği yapılacağı belirlenmiştir.

	10. Kalkınma Planı Tarımda Suyun Etkinleştirilmesi Programı Kapsamında 2015-2018 Yılları ara-
sında yapılması planlanan faaliyetler belirlenmiş, bütçelendirilmiş ve bu kapsamda çalışmalara 
başlanılmıştır.

	Bakanlığımız görev alanına giren konularda, Çevre- Tarım etkileşimi çerçevesinde; çölleşme, 
erozyon ve tarımsal kuraklıkla ile mücadele, iklim değişikliği, arazi ve toprak bozulumunun önlen-
mesi v.b konularda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası sözleşme-
ler, strateji belgeleri ve eylem planları ile ilgili iş ve işlemleri yürütülmüş ve takip edilmiştir. 

	2015 yılı üretim öngörülerini ortaya koyan prime esas 17 ürün ve özel ürün kapsamında 29 ürüne 
ait “Talep Tahmin Modeli” Kapsamındaki çalışma yapılmıştır.

	Modelin alt yapısını oluşturan veri tabanının güncellenmesi çalışmaları sürmektedir.

	Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin yer aldığı portala ilişkin düzenleme ve yenileme 
çalışmaları sürmektedir.

	Tamamlanan alt havza çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan haritalar birleştirilmiş ve web yayını 
yapılması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.



60

2015 YILI FAALİYET RAPORU

C. Hayvancılık Genel Müdürlüğü

1. Islah, Kayıtlılık ve Örgütlenmeye Yönelik Çalışmalar

a) Suni Tohumlama Yolu ile Hayvan Islahı

Islah çalışmalarının en etkili, hızlı ve ekonomik yolu olan dondurulmuş sperma tekniği ile suni to-
humlama çalışmalarına ülkemizin 81 ilinde yürütülmeye devam edilmekte olup suni tohumlama sayı-
sında 2015 yılında da artış olduğu gözlenmektedir.

2015 yılında ilgili yönetmelikte izin verilen okullardan mezun Veteriner Sağlık Teknikerlerine suni 
tohumlama eğitimini alma ve başarılı olan kişilere uygulama izni verilmeye devam edilmiştir.

2015 yılı suni tohumlama çalışmaları kapsamında; kamu ve özel sektör uygulamaları ile Aralık 2015 
ayı itibarı ile 3.928.000 adet suni tohumlama yapılmıştır. Yıl içerisinde 1.644.595 doz sperma üretimi 
olmuş olup, ithal izni verilen sperma miktarı 5.171.353 dozdur. Bununla birlikte mevzuata uygun olarak 
ülkemiz genelinde 76 adet suni tohumlama kursu düzenlenerek 1269 teknik personel (veteriner hekim, 
veteriner sağlık teknikeri ve teknisyeni) eğitim almıştır. Suni tohumlama sertifikası alan teknik perso-
nellerin 872’sine ise suni tohumlama uygulama izni verilmiştir. 

Sperma İthali ve üretimine yönelik kaliteyi artırıcı önlemler

Bakanlığımız tarafından çıkarılan “Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Teb-
liğ” hükümlerine göre; ithal edilen dondurulmuş spermanın ithalat esnasında giriş gümrüklerinden kali-
te kontrol amacı ile numune alınmasına devam edilmekte, Motilite ve DNA analizleri belirlenen labora-
tuvarlarda yapılmasına devam edilmektedir.

İthal spermanın ve sperma üretilen boğanının değerlendirilmesi için kalite yönlü yapılan testler:

DNA Analizi; İthal edilen ve üretilen spermaların boğa doğrulaması testi. Bu test için Lalahan Hay-
vancılık Merkez Araştırma Enstitüsü ve Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü laboratuvar-
larına yetki verilmiştir

Motilite kalite yönlü yapılan testler için, Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, İstanbul 
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’ laboratuvarlarına yetki verilmiştir. 

2015 yılında Kalkınma Bakanlığına teklif edilen ve 2016 yılı itibari ile başlanacak «Damızlık 
Değer Tespiti Projesi» ile genomik yöntem kullanılarak ırkların verim düzeylerini ve öncelikle üretim 
merkezleri (sperma, embriyo) daha sonra kaliteli damızlıklara sahip çiftlikler ve üreticilerin sahip 
oldukları hayvanların sağlık ve verim düzeylerinin ortaya koyulması ile ilgili alt yapı çalışmaları 
tamamlanmıştır. Genomik seleksiyon ile bu süre kısaltılarak yapılacak iş ve işlemlerin daha hızlı 
yapılması amaçlanmaktadır. Yurtdışında geliştirilmiş ve halen kullanılmakta olan DNA mikrodizinini 
ülkemiz popülasyonunda kullanılacak, daha sonra bize özgü DNA standardının çıkartılması ve gen 
verim ilişkisinin ortaya konulması gerçekleştirilecektir. Bu uygulama ile elimizde bulunan hayvanların 
genetik haritasının çıkarılması ülkemizin sahip olduğu damızlık hayvanların sağlık ve verim yönlü 
hangi durumda olduğu ortaya çıkarılacaktır. Yüksek verimli kaliteli hayvanlar damızlık olarak seçilecek 
ve yeni nesiller oluşturulabilecektir. 

2016 yılında suni tohumlama uygulamalarında mobil bir anlayışa geçilerek mobil suni tohumlama 
uygulaması yapılması için yazılım çalışmalarının planlanması tamamlanmıştır.

Ülkemizde kültür hayvan sayısını artırmak ve hayvanların verim kayıtlarının tutulması için “Soy 
kütüğü ve Ön soykütüğü” ile “ Döl Kontrolü” projeleri uygulanmaktadır.



61

b) Döl Kontrolü Faaliyetleri

Ulusal açıdan gelecekte gerçekleşmesi beklenen koşullarda en az masrafla en yüksek verimi sağ-
layabilecek genetik kapasitesi yüksek süt sığırı yetiştirerek ülke ekonomisine ve yetiştiricilerin eko-
nomik çıkarlarına katkıda bulunmak amacına yönelik olarak, damızlık seçiminde en güvenilir yöntem 
olan Döl Kontrolü yöntemi uygulanarak Türkiye koşullarında döllerinin verimleri bilinen denenmiş boğa 
spermaları üretilmektedir.

Döl Kontrolü çalışmaları kapsamında, İzmir Menemen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Suni To-
humlama Laboratuvarı’nda, boğa adaylarının bakımı ve sperma üretimi yapılmaktadır. 2015 yılı sonu 
itibarı ile döl kontrolü projesi kapsamında bugüne kadar 172 baş Siyah Alaca, 14 baş simental, 6 baş 
ise esmer ırkı olmak üzere toplam 202 baş boğa satın alınmış olup, 121 baş boğanın sperması sağıl-
mıştır. 123 baş boğadan bugüne kadar 4,1 milyon doz sperma üretilmiş olup, 3,1 Milyon dozu dağıtı-
larak sahaya sunulmuştur. Menemen Suni Tohumlama laboratuvarı bünyesinde 570 Bin doz sperma 
stoku mevcut bulunmaktadır. Döl kontrol projesi kapsamında 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. döngülerde toplam 
91 baş boğanın test çalışmaları tamamlanmıştır. 

c) Ön Soy Kütüğü ve Soy Kütüğü Faaliyetleri

Soy kütüğüne kayıtlı sığır sayısının arttırılması, tohumlanan sığır sayısı varlığımızın tespiti, suni 
tohumlama faaliyetlerinin disipline edilmesi, tohumlama kayıtlarının planlamalarda kullanılır hale geti-
rilmesi, hayvan hareketlerinin takip edilmesine yönelik “Ön Soy Kütüğü Sistemi” geliştirilmiştir. Türkiye 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile işbirliği yapılarak, 81 ilde faaliyetlere devam edilmektedir. 
2015 yılı sonu itibariyle, 799.590 işletmede 4.128.017 baş dişi hayvan ön soy kütüğünde kayıtlı bulun-
maktadır.

Ülkemiz şartlarına adapte olmuş, hastalıklara dayanıklı, yüksek verimli hayvanların önceden 
planlanıp elde edilebilmesi amacıyla oluşturulmuş olan soy kütüğü sistemine, 2015 yılı sonu itibariyle 
164.577 işletmede 3.444.151 baş dişi hayvan kayıtlı bulunmaktadır. Soy kütüğü faaliyetleri, halen 
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine üye 81 ildeki birlikler vasıtası ile yürütülmektedir.

Bununla birlikte kırmızı et üretimini ve suni tohumlama faaliyetlerini artırmak amacı ile 35 ilimizde 
Besi materyali üretim projesi uygulanmakta olup kombine ve etçi ırkların spermaları ile melez ve yerli 
hayvanların tabii ve suni tohumlamasını kapsayan bir uygulama olarak faaliyet sürdürmektedir. 2015 
yılı içerisinde yaklaşık 145.860 dondurulmuş sperma kullanıldığı ve bunun büyük bir çoğunluğunu 
(%80) simmental ve brownsviwss ırkları oluşturmaktadır.

Diğer taraftan ülkemizin 5 ilinde Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi uygulanmaktadır. 
Bu proje ile süt içeriği tespit edilerek (yağ, protein) genetik ıslah çalışmalarına yön verilmektedir.

Bakanlığımız tarafından geleceğin en ekonomik çiftlik hayvanı olarak gösterilen manda yetiştiricili-
ğini desteklemek amacı ile 2015 yılında Malak desteği (150 TL/baş) uygulaması başlatılmıştır. Manda 
türünde Soy Kütüğü ve Ön Soykütüğü oluşturma çalışmaları ise halen devam etmekte olup ıslaha 
yönelik kayıtların tutulmasına 2016 yılında geçilmesi planlanmıştır. 

d) Küçükbaş hayvan ıslahı ve kayıt altına almaya yönelik faaliyetler 

Islah demek kayıt demek olup bu kapsamda “Safkan Damızlık Koyun ve keçi Yetiştiriciliği Hakkın-
da” Tebliğ hazırlanarak 9 Şubat 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Bu Tebliğ ile her yaş-
taki safkan damızlık koyun ve keçinin; soy kütüğüne kayıt şartlarını, kayıt için gerekli bilgileri, ırka özgü 
performans değerlendirme metotlarını ve kriterlerini, damızlık koyun ve keçilerin ve bu hayvanlara ait 
sperma, ovum ve embriyoların her aşamadaki kayıt ve belgelendirilmeleri sağlanacaktır. 
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Birlik üyelerinin desteklemeye yönelik anaç küçükbaş hayvan kayıt bilgileri Koyun Keçi Bilgi Siste-
minde (KKBS) Bakanlığımız kontrolünde devam etmektedir. Ülkemizin yedi ayrı bölgesinde yapılan 
toplantılar da Anaç Koyun Keçi Destekleme mevzuatı hakkında bilgi verildikten sonra bu destekleme-
lerde kullanılan Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun Keçi Bilgi Sistemlerinin (KKBS) çalışma 
mantığı, veri tabanı hakkında eğitim toplantısı yapılmıştır. Destekleme sürecinde önceki yıllarda yapı-
lan kullanıcı hataları, karşılaşılan sorunlar birinci ağızdan dinlenip çözüme kavuşturulmuştur

Koyun ve keçi türünde Soy Kütüğü ve Ön Soykütüğü Oluşturma Çalışmaları devam etmekte olup 
ıslaha yönelik kayıtların tutulmasına 2016 yılında geçilebilecektir. 

Ulusal Süt Konseyi

Süt sektörünün içinde bulunan üretici, özel sektör ve kamu sektörlerinin katılımları ile 2009 yılı içeri-
sinde kurulmuş olan Ulusal Süt Konseyi sayesinde süt üreticilerinin sıkıntıları yakın takip edilmekte ve 
çiğ süt fiyatında istikrara katkı sağlanmaktadır.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi 

Et sektörünün içinde bulunan üretici, özel sektör ve kamu sektörlerinin katılımları ile 2010 yılı 
içerisinde kurulmuş olan Ulusal Et Konseyi sayesinde et üreticilerinin sıkıntıları yakın takip edilmekte 
ve kırmızı et fiyatı oluşumunda istikrara katkı sağlanmaktadır.

Okul Sütü Programı

Bakanlar Kurulu’nun 2015/7837 sayılı Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı ile; 
Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı 
kapsamında, öğrencilere, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle sağlıklı 
gelişmelerini sağlamak amacıyla, 

2012 yılından itibaren süt dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2014-2015 eğitim öğretim 
yılının ikinci döneminde, özel okullar dahil, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, haftada 3 gün süreyle 
200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü kutusundan toplam 278.145.312 adet dağıtım yapılmıştır. 
2015/7837 sayılı kararname kapsamında uygulama 2015-2016 yılı eğitim öğretim döneminde de de-
vam edecektir.

2. Hayvancılığın Desteklenmesine Yönelik Çalışmalar

a) Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacı ile Yürütülen Destekleme Çalışmaları

Hayvancılık desteklemeleri ile ilgili 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2014/6091 sayılı karar ile üreticilerimize; anaç sığır ve manda yetiştiriciliği, suni tohumlamadan doğan 
buzağı, damızlık koyun ve keçi, tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin geliştirilmesi, büyükbaş ve 
küçükbaş sütüne farklı olmak üzere çiğ süt üretimi, arı yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, su ürün-
leri yetiştiriciliği, yem bitkileri ekilişi, hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri, hastalıktan ari işletme, 
hayvan hastalıkları ile mücadele, programlı aşı uygulamaları, besilik erkek sığır yetiştiriciliği, hayvan 
genetik kaynaklarının korunması, çiğ sütün değerlendirilmesi ve projeli damızlık koyun keçi işletmesi 
kurulması konularında desteklemeler uygulanmıştır.

Çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik destekleme çalışmaları 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/60 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülmüştür. 2015 
yılında 69.746 ton süt tozu üretim kotası dağıtılmış olup verilen bu kota kapsamında üretilerek, Dahilde 
İşleme İzin Belgesi sahibi ihracatçılara satışı yapılan 16.524 ton süt tozu için destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 2016 yılında da 2015 yılında dağıtılan kota kapsamında ödemelere devam edilecektir.



63

b) Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki ‹lerde Kurulacak Damızlık Sığır ‹şlet-
mesi Yatırımlarının Desteklenmesi ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası 
ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki ‹llerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklen-
mesi Çalışmaları

Projeler Kapsamında İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı ile proje dahilinde bulunan illerde, süt sığırcılığının geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, 
hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına 
yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Projeler kapsamında bulunan illerde söz konusu çalışmalar ile günümüze kadar 4.066 proje tamam-
lanmıştır.

2015 yılında ise proje kapsamındaki illerde 3.748 proje tamamlanmış ve 14.649 projenin ise yatırım 
faaliyetleri devam etmektedir.

İndirimli Kredi Uygulamaları

Tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına yönelik uygulama 
esasları tebliğ kapsamında, 2015 yılında hayvan yetiştiricilerine düşük faizle kredi kullandırılmıştır.

Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi

Proje ile yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların ka-
tılımıyla kan değişiminin sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amacıyla 2015 yılında 
30 il müdürlüğüne 1.200.000 TL ödenek tahsisi yapılmıştır.

Proje kapsamında 2015 yılında Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, 
Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, 
Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Karabük ve 
Osmaniye illerindeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 1.475 baş damızlık koç ve teke dağıtımı yapıl-
mıştır.

Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Ve Tiftik Üretiminin Desteklenmesi

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması amacıyla üretmiş oldukları 
tiftiği, 01.06.2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre ku-
rulmuş, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftik Birlik) ve/veya Kooperatiflerine satan 
üreticilere, 2015 yılı için ürettiği tiftiğin kilogramı başına 22 TL destekleme primi ödenmiştir. Bu kap-
samda 444 yetiştiriciye, üretmiş oldukları 217,5 ton tiftik karşılığı 4.786.000 TL destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 

Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği

12.05.2015 tarih ve 29353 sayılı resmi gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama 
Tebliği ile Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteklemesi hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda 2015 yılında 817 
işletmeye toplam 4.085.000  ödeme yapılmıştır.

3. Arıcılık ve ‹pekböcekçiliğine Yönelik Çalışmalar

a) Arıcılık Geliştirme Faaliyetleri

2015 yılında Arıcılık Kayıt Sisteminde (AKS) bilgileri güncellenen ve yeni kayıt altına alınan toplam 
48.669 arıcıya ait 6.786.223 adet arılı kovan destekleme ödemesi 2016 yılı Ocak Ayı’nda gerçekleş-
miştir.
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Yine Bakanlığımızca desteklenen Bombus arısı üretiminde 6 üretici firma 585 bin adet koloni üre-
tim kapasitesi ile faaliyet göstermektedir. İlk defa 2005 yılında bombus arısı destekleme kapsamına 
alınmıştır. 2015 yılında Örtü altı tarımında bombus arısı kullanan üreticilere koloni başına 60 TL olmak 
üzere, 10.737 Üreticiye 112.808 koloni için destekleme ödemesi yapılmıştır. Ülkemizde 1997 yılında 
seralarda başlayan Bombus arısı kullanımı 2001 yılında 20 bin koloni dolaylarında iken destekleme 
sayesinde hızlı bir artış göstererek 2015 yılında 200 bin adet/koloniyi geçmiştir. 

Bombus arısı çiçeği en uygun ve istenilen zamanda tozlar bunun sonucu kalite standardı yüksek 
ürün oluşumuna yardımcı olur.

Seralarda Bombus arısı kullanımıyla; hormonsuz, rezidüsüz (ilaç kalıntısız) homojen ürünler elde 
edilmekte ve ürün çeşidine göre %20 oranında verim artışı sağlanmaktadır.

Hormon kullanımı meyve içinde boşalmalara sebep olur buda ürünün raf ömrünü kısaltır. Bombus 
arısı doğal tozlaşma sağladığı için, içi dolu sıkı ürünler oluşturur ve bu ürünlerin raf ömrü uzun olur.

Seralarda yüksek nem, mantar hastalıkları oluşumunu tetikleyen bir faktördür. Hormon uygulaması 
su ile yapıldığından ortamın nem oranını artırmaktadır. Bombus arısı ekstra nem uygulamasını orta-
dan kaldırmakta ve hastalık oluşumunu azaltmaktadır. 

 2015 yılında ana arı üreticilerinin izin talepleri değerlendirilerek, alt yapısı uygun üreticilere “Ana Arı 
Üretim İzni” verilmesine ve daha önce izin alan üreticilerin denetlenmesine devam edilmiştir. 2015 yılı 
için Ana Arı Üretim İznine sahip 101 işletmenin yıllık üretim kapasitesi 343.000 adet/yıl’dır.

 Diğer yandan, 2001 yılında başlatılan Ülkesel Arıcılık Projesinin alt projesi olan yerli genotiplerin 
tespiti ve ıslahı konulu çalışmalar, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştır-
ma İstasyonu Müdürlüğü ve Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından yürü-
tülmektedir. 

 Ülke Arıcılığının geliştirilmesi amacıyla;

	Bitlis-Hizan İlçesi ve Düzce İlinde “Arı Sütü Üretiminin Yaygınlaştırması”,

	Artvin-Yusufeli ilçe ve köylerinde “Ana Arı Üretiminin Yaygınlaştırılması”,

	Marmara adasında “Varroa Parazitine Dayanıklı Kolonilerin Seçimi” 

	Bozcaada’da “Arıların Halk elinde Muhafazası ve Üretimi” 

	Çorum Osmancık İlçesi “Orta Anadolu Bal Arısı Ekotipinin Korunması ve Islahı” 

	Muğla-Fethiye İlçesi “Muğla Bal Arısında Amerikan Yavru Çürüklüğüne Karşı Direnç Geliştirme” 
projeleri Bakanlığımızce doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmiştir. 

 2015 yılında Tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına yö-
nelik uygulama esasları tebliğ kapsamında, arıcılara %50 düşük faizle yatırım ve işletme kredisi kul-
landırılmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığınca arıcılara %60’a varan oranlarda 
hibe desteği verilmiştir. 

 2015 yılında farklı illerde Ana Arı Yetiştiriciliği eğitimleri de düzenlenerek başarılı olan 82 arıcıya 
sertifikaları verilmiştir.

2015 yılında birisi yurt dışı olmak üzere, Farklı illerde Arı yetiştiricileri birlikleri, T.C. Kalkınma Ba-
kanlığı - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 19 Mayıs Üniversitesi ve Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığınca düzenlenen arıcılık konulu toplantılarda Ba-
kanlığı temsilen katılım ve katkı sağlanmıştır.
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b) ‹pekböcekçiliğini Koruma ve Geliştirme Faaliyetleri

Tarihi ve kültürel faaliyetimiz olan İpekböceği Yetiştiriciliği Bakanlığımızca; 2006 yılından itibaren 
“Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar” Kapsamında, tohum ve yaş koza bazında desteklen-
mektedir. Bu güne kadar 22 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 46 tona kadar düşerek yok 
olmaya yüz tutmuş olan yaş koza üretimimiz yıllar itibariyle kademeli olarak artmış olup, 2015 yılında 
115 ton yaş koza üretilmiştir.

2015 yılında “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve ilgili teb-
liğ 2015/17 kapsamında 1.956 üreticiye 4.674 kutu ipekböceği tohumu ücretsiz olarak dağıtılmış 
114.784,5 kg yaş koza üretilmiş ve 3.630.495 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

Hayvancılık Bilgi sistemi kapsamında ipekböceği yetiştiriciliği destekleme ödemesine esas üretim 
verilerinin kayıt altına alındığı İpek kayıt sistemi 2 yıl önce tamamlanmış olup, 2014 ve 2015 yaş koza 
ve tohum dağıtımına ilişkin destekleme ödemesi sistem kayıtları üzerinden yapılmıştır. 

4. Kanatlı Sektörüne Yönelik Çalışmalar

FAO 2013 yılı verilerine göre; Ülkemiz, tavuk eti ve tavuk yumurtası üretiminde Dünyada 10. Avru-
pa’da ise tavuk eti üretiminde 2. tavuk yumurtası üretiminde 3. sırada yer almaktadır.

Kanatlı sektöründe; damızlık grand parent stock civciv (büyük ebeveyn) ihtiyacının tamamı ithalat 
yoluyla yurt dışından karşılanmaktadır. Damızlık parent stock (ebeveyn) civciv ve damızlık kuluçkalık 
yumurta ihtiyacı üretiminin önemli bir kısmı yurt dışından ithalat yoluyla temin edilmekte, bir kısmı da 
ülkemizde üretilmektedir. 

Kanatlı Sektörüne Yönelik Destekler

Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime 
Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar” kapsamında; Kanatlı Sek-
töründe damızlık yetiştiriciliği yapacaklara hem yatırım hem de işletme kredilerinde %100, ticari kanatlı 
yetiştiriciliği yapacaklara yatırım kredilerinde %50 işletme kredisinde %25, Hindi Besiciliği yapacaklara 
yatırım için %50 işletme için %75 faiz indirimli kredi kullandırılmaktadır.

14.06.2005 tarihinde çıkarılan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamına kümes hayvanları 
da dahil edilmiştir. Üreticinin sigorta priminin % 50 si Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılarak, üreticile-
rimize önemli bir destek sağlanmıştır.

30.04.2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Destek-
lenmesi Hakkında Tebliğ” ile kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlarda, 1.000.000 TL ye 
kadar hibe desteği verilebilmektedir.

İhracatın artırılması ve sektöre gerekli desteğin sağlanması amacıyla 14.02.2015 tarih ve 29267 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları İle İlgili Para-Kredi 
ve Koordinasyon Kurulunun 10.02.2015 Tarihli 2015/1 sayılı Kararına istinaden; kümes hayvanları 
etlerinde miktar barajı dikkate alındığında 350x0,41=143,5 TL/Ton, Kümes hayvanları etinden 
sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinde hazırlanmış veya kon-
serve edilmiş ürünler de miktar barajı dikkate alındığında 450x0.50=225 TL/ton ve yumurtada ise mik-
tar barajı dikkate alındığında 30x 0,65=19,5 TL/1000-adet, ancak ihraç edilecek yumurtanın damızlık 
veya kuluçkalık olması halinde ödeme %50 artırımlı olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Sektörün desteklenmesi amacıyla, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında firmalara yaptıkları 
ihracat karşılığında gümrük vergisi ödemeksizin kullandıkları yem hammaddelerini ithal edebilmeleri 
için izin verilmektedir. Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) Dahilde İşleme Rejimi kapsa-
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mında ithalat miktarının tespitine yönelik talep edilen teknik bilgiler, kanatlı sektörünün menfaatleri de 
gözetilerek Bakanlığımızca yapılan teknik çalışmalar sonunda hazırlanmıştır. 

Hayvancılık sektörünün desteklenmesi amacıyla 29.12.2015 tarih ve 2015/8353 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile Yem ve yem hammaddelerinde KDV oranı %8’den %1’e düşürülmüştür. Yapılan de-
ğerlendirmede, 1 adet yumurtada %5,5, 1kg piliç etinde %4,2 maliyet düşümü olacağı hesaplanmıştır. 
Bunun sektöre katkı olarak yansıması beklenmektedir.

5. Hayvancılık Destekleri

2015 yılında hayvancılığa toplam 2 Milyar 973 Milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

	Büyükbaş Hayvan Desteği (Anaç Sığır Manda) 643.491 bin TL, 

	Buzağı Desteği 108.960 bin TL,

	Süt Desteği 580.753 bin TL

	Çiğ Sütün Değerlendirilmesi (Süt Tozu) Desteği 117.760 bin TL,

	Arıcılık ve Bal Desteği 60.744 bin TL,

	Bombus Arısı Desteği 6.782 bin TL,

	Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştirici Birliği 

	Destekleri (Anaç Koyun - Keçi Desteği) 478.926 bin TL,

	İpekböceği Desteği 3.638 bin TL

	Tiftik Üretimi Desteği 4.793 bin TL,

	Besi (Büyükbaş erkek hayvan) Desteği 149.040 bin TL,

	Sürü Yöneticisi İstihdamı Desteği 4.093 bin TL.
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D- Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

1. Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi 

Su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması, yatırımların planlı 
bir şekilde gerçekleşmesi, getirilen düzenlemelere uyumun denetlenmesi amacıyla planlanmıştır.

a) Su Ürünleri Yetiştiricilik Faaliyetleri:

İç su ve denizel alanlarda su ürünleri yetiştiriciliği yapmaya uygun potansiyel kaynaklar 
değerlendirilerek, çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda halka su ürünleri orjinli güvenilir 
gıda teminine, sağlıklı beslenmeye, istihdam ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yetiştiricilik 
faaliyetlerine ilişkin hizmetler mevzuat çerçevesinde yürütülmüştür.

2015 yılı sonu itibariyle üretim izni verilen işletme sayısı 2.377 adede ve kurulu kapasite ise 
480.329 ton/yıla ulaşmıştır.

Yeni türlerin yetiştiriciliğe kazandırılmasına ilişkin deneme çalışmalarına devam edilmiş; kurba-
ğa, tıbbi sülük ve karabalık gibi yeni türlerin yetiştiriciliğine izin verilmiştir. 

Yetiştiricilikte yeni üretim tekniklerinin uygulama çalışmalarına devam edilmiştir. Kapalı devre 
yetiştiricilik yöntemleri teşvik edilerek; çevrenin korunması, su tasarrufu, birim alanda daha fazla 
üretim sağlanmıştır.

 Yapay Resif İzleme Projesi 

Bakanlığımızca, “Su Ürünleri Kaynaklarının Yapay Resifler ile Korunması ve Geliştirilmesi Ed-
remit Körfezi Pilot Projesi” kapsamında resiflendirilen alanların izlenmesi için 2013-2017 yılları 
arasında “Yapay Resifleri İzlenme Projesi” uygulamaya konulmuştur.

Projenin çalışmaları Ege Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden aka-
demisyenlerin danışmanlığında yürütülmektedir. Sualtı çalışmaları ve sosyoekonomik izleme ça-
lışmaları Ege Üniversitesi tarafından, Ekoloji izleme çalışmaları Bandırma Koyunculuk Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, Su Ürünleri Bölümü tarafından yapılmaktadır.

Projeyle, resiflerin uygulama alanındaki etkileri ve gelişmelerin bilimsel metotlarla izleme çalış-
ması için 2015 yılında 150.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2. Su Ürünleri Sektöründe Kaynak Yönetiminin Geliştirilmesi Projesi

Bakanlığımızca 1980 yılından itibaren uygulanmakta olan, “Su Ürünleri Üretimini Geliştirme 
Projesi’’ çerçevesinde, mevcut popülasyonun muhafazası ve artırılması, yeni açılan kaynakların 
en verimli şekilde değerlendirilmesi amacıyla göl, gölet ve denizlerimiz balıklandırılmaktadır. Bu 
çalışmalarda son on yılda toplam 44.810.000 adet sazan balığı, 10.000 adet mersin balığı, 50.000 
adet kalkan balığı ile su ürünleri kaynaklarına balıklandırma yapılmıştır. 2015 yılında 52 ilde 378 
adet su kaynağına toplam 3.500.000 adet yavru sazan balığı bırakılmıştır. 

a) Su Ürünleri Avlak Sahalarının Kiralanması

Su ürünleri avlak sahalarının sürdürülebilir avcılık faaliyetinin yapılmasının sağlanması amacıyla 
(baraj gölü-göl) kiraya verilmekte olup 2015 yılı sonu itibariyle 145 adet avlak sahasının su ürünleri 
istihsal hakkı kiraya verilmesi işlemi tamamlanmıştır.

b) Lagünlerle ilgili faaliyetler

Ülkemizde, 72 adet lagün bulunmakta olup, dalyancılık faaliyeti yürütülebilecek olan 17 adet lagünde 
su ürünleri istihsal hakkı kiralanmıştır. Buna ilave olarak 44 adet ağ dalyan alanının kiralanması 
faaliyeti tamamlanmıştır.



68

2015 YILI FAALİYET RAPORU

c) Alıcı Ortam Su Kalitesi ‹zlemesi

İl Müdürlüklerimiz tarafından, su kaynaklarının korunması ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla alıcı ortamlarda ve atık suda izleme yapılmaktadır. 2015 yılında, Tarım Bilgi 
Sistemi’nde kayıtlı 81 ilde bulunan alıcı ortam için 815 istasyonda 14 parametrenin izleme çalışmaları 
yapılmıştır. 

3. Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi

Bakanlığımızca, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği deniz ve iç sularımızda su ürünleri kaynak-
larının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi amacıyla getirilen düzenlemelere uyumun 
kontrolü amacıyla denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergâhları, balıkçı gemileri, balık 
halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde Bakanlığımız personelince gece gün-
düz denetimler yapılmaktadır. 

2015 yılında; toplam 73.556 adet denetim yapılmış olup 2.122 aykırı durum tespit edilmiş, ilgililer 
hakkında 2.124.710 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 514 ton su ürünleri ile 4 adet balıkçı ge-
misi ve 7.409 adet muhtelif ağ ve av araç gerecine el konulmuştur.

Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, İstanbul ve Yalova illerinde Bakanlık personeli, kooperatifler ve ba-
lıkçılara Su ürünleri avcılığı denetimleri konusunda eğitimler verilmiştir.

Kontrol Teknesi Alımı Projesi

Denizlerimizde her türlü hava koşulunda, yılın 12 ayında 24 saat görev yapabilecek nitelikte ve do-
nanıma sahip üç adet kontrol ve araştırma gemileri alımı planlanmıştır. 

Alımı planlanan bu gemilerden; bir tanesinin yapımı tamamlanarak 2014 yılında Antalya’da denize 
indirilmiştir. İzmir İli için planlanan geminin de yapımı tamamlanarak, 2015 yılında denize indirilmiştir. 
İstanbul İli için planlanan geminin ihale işlemleri devam etmektedir. İç sularımızdaki denetimlerde kul-
lanılmak üzere; Ankara, Denizli ve Samsun illerine 4 adet kontrol teknesi alınmıştır.

4. ‹dari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında sektöre hizmet vermek, sağlıklı veri toplamak ve av-
lanan su ürünlerinin kontrolünü yapmak amacıyla, 2015 yılsonu itibariyle inşası tamamlanan, Sinop 
Demirciköy balıkçılık idari binasının hizmete açılmasıyla birlikte balıkçılık idari binalarının sayısı 43’e 
ulaşmıştır.

a) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBIS)

	Gemi ruhsatlarına ait işlemler, ticari ve amatör ruhsatlara ilişkin işlemler SUBİS üzerinden gerçek-
leştirilmiştir.

	Avcılık faaliyetlerine ilişkin seyir defteri, nakil belgesi, kota uygulamaları, özel avcılık izinlerine 
ilişkin işlemler SUBIS üzerinden yürütülmüştür.

	ICCAT kapsamında kotaya tabi olarak avcılığı yapılan orkinos balığı av verilerinin SUBİS üzerin-
den takip ve kontrolü yapılmıştır.

	SUBİS bilgileri bilgi alış-verişi kapsamında TÜİK, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.

	Orkinos yetiştiriciliği yapan firmaların, akaryakıt dağıtımı yapan şirketlerin ve gemi sahiplerinin 
ihtiyaç duydukları bilgilere SUBİS üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

	Tarım Bilgi Sistemi kapsamında yeniden yazılan SUBİS alt yapısında sorgulama ve raporlama 
işlemlerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür.
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	Yetiştiricilik, iç su avcılığı, deniz avcılığı ile ilgili anket formları ile illerden toplanan su ürünleri is-
tatistiklerinin üçer aylık periyotlar halinde SUBİS’e kayıt edilmesine ve veri toplanmasına devam 
edilmiştir.

	Avcılık kontrol formu girişleri SUBİS üzerinden yapılmış ve mevcut raporlamalar geliştirilmiştir.

	Tarım Bilgi Sistemi kapsamında yeniden yazılan SUBİS kullanımına yönelik illerde çalışan per-
sonele eğitim verilmiştir.

	Bakanlık veri tabanlarının birleştirilmesi ve birbirine uyumlu hale getirilmesi için yürütülen Tarım 
Bilgi Sistemi kapsamında yeniden yazılan SUBİS test sunucularına taşınmış ve İl Müdürlükleri-
nin kullanımına açılmıştır.

b) Balıkçı Gemilerinin ‹zlenmesi

	ICCAT kapsamında Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapan gemiler ile AIS kapsamındaki toplam 
250 adet balıkçı gemisinin faaliyetleri izlenmiştir. 

	Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) kurulum işi için Trabzon Su Ürünleri Merkez Araş-
tırma Enstitüsü tarafından yürütülmek üzere proje ödeneği Trabzon Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığına aktarılmış, ihale gerçekleştirilmiş olup kurulum çalışmaları devam 
etmektedir. Ayrıca sistem için gerekli olan Uydu ve GSM sim kartları alınarak yüklenici firmaya 
teslim edilmiştir.

c) Su Ürünleri Coğrafi Bilgi Sistemi (SubisCBS)

Su ürünleri üretim kaynaklarının haritalanması için geliştirilen Su Ürünleri Coğrafi Bilgi Sistemi’nin 
(Subiscbs) Tarım Bilgi Sistemi’ne (TBS) aktarılarak geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

5. Su Ürünleri Veri Toplama 

	Su ürünleri yetiştiriciliği, iç su ürünleri avcılığı ve deniz ürünleri avcılığı üretim miktar ve fiyat ve-
rileri üçer aylık dönemler halinde illerden toplanarak veri tabanına kaydedilmiştir.

	Toplanan su ürünleri istatistikleri değerlendirilerek raporlanmıştır.

	Su ürünleri istatistik verileri bilgi alış-verişi kapsamında TUİK’le paylaşılmıştır.

	“Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı” kapsamında deniz avcılığına yönelik verilerin aylık top-
lanması amacıyla başlatılan veri toplama çalışmalarına devam edilmiş, sonuçlar düzenli olarak 
toplanıp raporlanmıştır.

	Hamsi avcılığına ilişkin biyolojik ölçüm çalışması yapılarak veriler toplanmıştır.

	Deniz balıkçılığı istatistiklerinin toplanması çalışmasında TÜİK ile işbirliği yapılarak daha önce 
yıllık olarak yürütülen anket çalışması sezonluk ve aylık periyotlarda ve iki kurum personeli tara-
fından yürütülmüştür.

	Balıkçı gemilerinin seyir defteri ve nakil belgelerinde yer alan üretim ve satış miktarları il müdür-
lükleri tarafından SUBİS’e girilmiş ve çeşitli raporlamalar yapılmıştır.

6. Su Ürünleri Ticaretine ‹lişkin Faaliyetler

	CITES kapsamında takibi yapılan nesli tehlike altında olan türlerin ticaretiyle ilgili ithalat-ihracat 
belgesine ilişkin iş ve işlemleri yürütülmüştür.

	CITES kapsamında yer alan türler için 2015 yılında toplam 155 adet ithalat, ihracat ve yeniden 
ihracat belgesi düzenlenmiştir. 
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	Dış ticarete konu olan su ürünlerine ait veriler aylık olarak TÜİK veri tabanları üzerinden temin 
edilerek ve önceliklerin belirlenmesi için ülke raporları hazırlanmıştır.

	Balık hallerinde satılan su ürünlerinin miktarı ve fiyatları düzenli olarak takip edilmiştir. 

	Balık yemi fiyatları haftalık olarak takip edilmiştir.

	Ülkemizin diğer ülkelerle ilişkilerine ilişkin hazırlanan raporlarda kullanılmak üzere FAO kayıtlarından 
diğer ülkelerin su ürünleri üretim ve ticaret verileri sürekli takip edilerek raporlanmıştır. 

Diğer Faaliyetler

	BİMER kapsamında gelen bilgi-belge talepleri karşılanmıştır.

	TUİK, FAO, Eurostat gibi kurumların yayınladığı su ürünleri istatistikleri düzenli olarak toplanarak 
veri tabanları güncellenmiştir. 

	Yürütülen hizmetlerle ilgili illerde su ürünleri hizmetlerinde görev yapan personeli ile sürekli irtibat 
halinde olunmuş ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

	“Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi” adlı Avrupa Birliği (AB) eşleştirme projesinde 
birlikte çalışılacak üye ülke seçimi için iki kez dolaşıma çıkılmıştır. Birinci turda, Yunanistan başvu-
ruda bulunmuş ancak seçilmemiştir. İkinci turda ise İspanya, İtalya ve Yunanistan teklif sunmuştur. 
Üye ülke seçimi 2016 yılında yapılacaktır. 

	Çeşitli ülkeler ile ülkemiz arasında yürütülen serbest ticaret antlaşmaları ve hükümetler arası 
karma ekonomik toplantılarına ilişkin hazırlık çalışmaları için ülke raporları hazırlanmıştır. 

7. Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi

Proje, 2013 yılında uygulamaya konulmuş olup, 2014-2017 yılları arasında uygulanacak olan pro-
jenin 2015 yılı bütçesi 500.000 TL’dir. 

Proje kapsamında 2015 yılında;

İstanbul: 50 lokasyonda, 1570 dekar alan taranmış olup, 4840 metrekare ağ çıkarılmıştır. Çıkarılan 
ağlar gerekli ölçüm, fotoğraflama ve video çekimlerinden sonra bertaraf edilmektedir. Çıkarılan ağlar 
belediyeye imha edilmek üzere teslim edilmiştir.

İzmir: 24 lokasyonda, 36 dekar alan taranmış olup, taranan alanlardan 7340 metrekare ağ çıkarıl-
mıştır. Çıkarılan ağlar gerekli ölçüm, fotoğraflama ve video çekimlerinden sonra bertaraf edilmektedir. 
Geri dönüşümü uygun av araçları belediyeye teslim edilmiştir.

Mersin: 25 lokasyonda, 250 dekar alan taranmış olup, 11340 metrekare ağ çıkarılmıştır. Çıkarılan 
ağlar gerekli ölçüm, fotoğraflama ve video çekimlerinden sonra bertaraf edilmektedir. Geri dönüşümü 
uygun av araçları belediyeye teslim edilmiştir.

Hatay: 17 lokasyonda, 52 dekar alan taranmış olup, 1530 kg ağ, 10000 m misina ağı ve 64 adet 
kafes çıkarılmıştır. Çıkarılan ağlar gerekli ölçüm, fotoğraflama ve video çekimlerinden sonra bertaraf 
edilmektedir. Geri dönüşümü uygun av araçları belediyeye teslim edilmiştir.

Sinop: 8 lokasyonda, 204 dekar alan taranmış olup, 3035 metrekare ağ çıkarılmıştır. Çıkarılan 
ağlar gerekli ölçüm, fotoğraflama ve video çekimlerinden sonra bertaraf edilmektedir. Geri dönüşümü 
uygun av araçları belediyeye teslim edilmiştir.

Balıkesir:16 lokasyonda, 40 dekar alan taranmış olup, 3100 metrekare ağ çıkarılmıştır. Çıkarılan 
ağlar gerekli ölçüm, fotoğraflama ve video çekimlerinden sonra bertaraf edilmektedir. Geri dönüşümü 
uygun av araçları belediyeye teslim edilmiştir.
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8. Su Ürünleri Desteklemeleri 

a) Yetiştiricilere Verilen Desteklemeler 

68 ilde su ürünleri yetiştiriciliği yapmakta olan 985 üreticiye ait 1088 adet işletme için 2014 yılında 
98.139.569,56 TL destekleme ödemesi 2015 yılında yapılmıştır.

Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılan Destekleme

Su Ürünleri kaynaklarının korunmasını, sürdürülebilir işletilmesini ve stoklar üzerinde av baskısını 
azaltmayı amaçlayan “Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği” kapsa-
mında, 2015 yılında filodan çıkarılan 10 metre ve daha fazla boy uzunluğuna sahip olan 191 adet 
balıkçı gemisi sahiplerine toplam 22.515.942 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 

E- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

1. Tarım Arazileri Değerlendirme Çalışmaları

a) Arazi Kullanım Planlaması Projesi

Projenin ülkesel ölçekte arazi kullanım planları için birinci aşama olan “Sayısal Toprak Veri Tabanı 
(STVT) ’nın iyileştirilmesi ve tarımsal arazi kullanım planlarının gereksinim duyduğu temel altlıkların 
oluşturulması işi” kapsamında; Mekânsal veri tabanı ve portal analiz ve tasarımı faaliyetlerine ilişkin 
yazılımlar ve portal yazılımı oluşturma, onaylanmış tarım dışı kullanım taleplerinin dönüştürülmesi, 
sayısallaştırılması ve akıllandırılması, sayısal toprak veri tabanı iyileştirmesi, tarımsal destekleme-
ler ve tarımsal üretim arasındaki ilişkinin tarımsal arazi kullanım planına altlık oluşturacak şekilde 
değerlendirilmesi, Sulama iletim hatları sayısallaştırılması, sulama alanları tespiti ve 1/5000 ölçek-
li bazda yeniden üretilmesi, sulama kanalları sanat yapıları şebeke ve tersiyerlerin 1/5000 ölçekli 
bazda üretilmesi, akarsu ve derelerin işlenmesi ve veri tabanına atılması ve mevcut dataların veri 
tabanına entegre edilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Projeleri kapsamında, 2015 yılı 
içerisinde toplam 461.844 ha alanın Toprak Puanı Hesabı ve Tarımsal Uygunluk ve Potansiyel Kul-
lanım Harita ve raporları hazırlanarak onaylanmıştır. 

Ayrıca; Sivas III. Kısım AT ve TİGH Projesi (50.600 ha.) ile ilgili olarak Toprak Puanı Hesabı ve 
AKP raporları hazırlanmış olup, onay aşamasına getirilmiştir. Ayrıca muhtelif illerde olmak üzere iha-
lesi tamamlanan AT ve TİGH Projeleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

Gökçeada ve Bozcaada Tarım Master Plan çalışmasında; taslak planlar hazırlanmış olup onay 
aşamasındadır.

	Tarımsal Desteklemeler ile Tarımsal Üretim Arasındaki İlişkinin Tarımsal Arazi Kullanım Planında 
Kullanılması Amacıyla, Jeotermal Elektrik Santrallerinin Enerji Üretim Sonrası Reenjeksiyona 
Giden Jeotermal Akışkan Debi ve Sıcaklıklarının Etütlerinin Yapılması, Jeotermik Santrallerin 
Bulunduğu Sahaların Enerji ve Arazi Potansiyeli Analizlerinin Yapılarak Jeotermal Seracılığa ve 
Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Yerlerin Tespiti ile ilgili olarak; Aydın, Manisa, Denizli ve Çanak-
kale illerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. 

	Ülkesel Ölçekte Yapılması Planlanan ve Halen Devam Etmekte Olan Tarımsal Arazi Kullanım 
Planlarının Kullanılması, Bazı Termik Santrallerin Soğutma Suyu Atık Enerji Potansiyeli Etütlerinin 
Yapılması, Termik Santrallerin Bulunduğu Sahaların Enerji ve Arazi Potansiyeli Analizlerinin 
Yapılması, Seracılık ile Kontrollü Sera Altı Su Ürünleri Üretimine Uygun Yerlerin Tespitinin ve 
Potansiyel Analizlerinin Yapılması ve Tarımsal Desteklerde Bu Alanlara Öncelik Verilmesinin 
Sağlanması amaçlarına yönelik; Manisa, Adana, Ankara ve Kütahya illerindeki pilot çalışma 
tamamlanmıştır. 
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b) Toprak Sınıfları Tespit Çalışmaları

Arazi ve toprak kaynaklarının belirlenmesi, sınıflandırılması ve potansiyel yararlanma imkânlarının 
derecelendirilmesi amaçlarıyla, Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) Pro-
jeleri kapsamında, ülkesel ölçekte toprak etüt ve haritalama çalışmaları için ulusal “Sayısal Toprak Veri 
Tabanı (STVT) altyapısı oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılarak tamamlanmıştır. Tarım Reformu 
Uygulama Alanlarındaki Toprak Sınıflaması Haritaları üzerinde güncelleştirme işlemleri yapılmaktadır.

Arazi Toplulaştırma (AT) ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) kapsamında yürütülen Toprak 
Sınıflaması çalışmaları ile 2015 yılında 535.611 ha alanın, genel toplam da ise 6.594.749 ha alanın 
Toprak Etüt ve Haritalama çalışmaları tamamlanmıştır.

Ayrıca; 3083 sayılı Kanun kapsamındaki yerlerden gelen parsel veya alan bazındaki Arazi Kulla-
nım Kabiliyet (AKK) Sınıfları taleplerine cevap verilmesi çalışmalarına ve ülkemizde tek kaynak olan 
Büyük Toprak Grupları Haritalarının iyileştirilmesine (revize edilmesine) yönelik çalışmalar Sorunlu 
Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi ile (STATİP) birleştirilerek tamamlanmış olup, altlık 
olarak kullanılmaya başlanmıştır.

2015 Yılında 3083 sayılı Kanun kapsamındaki yerlerden gelen parsel veya alan bazındaki Arazi 
Kullanım Kabiliyet (AKK) Sınıfları ile ilgili 68 talep değerlendirilerek cevaplanmıştır.

c) Arazi Değerlendirme ile ‹lgili Diğer Çalışmalar

Laboratuvar Çalışmaları 

	Toprak ve Su Analiz Laboratuvarında; 2015 yılı içerisinde 1.424 adet, 2015 yılı sonu itibariyle ise 
toplam 40.936 adet toprak analizi yapılmıştır.

	Zemin Mekaniği Laboratuvarında; 2015 yılı içerisinde 136 adet yol malzemesi analizi yapılmıştır.

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Yapılan 
Taleplerin Değerlendirilmesi Çalışmaları

	Hazine Arazilerine Tarım Dışı Amaçlarla Kullanım İzni Verilmek Amacıyla Hazinenin Tasarrufuna 
Bırakılması: Uygulama alanlarında bulunan, 2015 yılı içinde toplam 84.132 da. alandan oluşan 
özel mülkiyetteki tarım arazilerine, tarım dışı amaçlarla kullanımlarına izin verilmiştir.

	Hazine Arazilerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Yapılmak Amacıyla Hazinenin Tasarrufu-
na Bırakılması: Uygulama alanlarında bulunan, 2015 yılı içinde toplam 3.988 da. alandan oluşan 
Hazine arazileri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tahsis edilmeleri amacıyla Hazinenin tasarrufuna 
bırakılmıştır.

	Hazine Arazilerinin Satılmak Amacıyla Hazinenin Tasarrufuna Bırakılması: Uygulama alanlarında 
bulunan, 2015 yılı içinde toplam 16.032 da. alandan oluşan Hazine arazileri, satılmaları amacıyla 
Hazinenin tasarrufuna bırakılmıştır.

	Vasıf Değişikliği İşlemleri: Uygulama alanlarında ve Şahıs mülkiyetinde bulunan, 2015 yılı içinde 
toplam 3.979 da. arazide, vasıf değişikliği (cins tashihi) işlemleri yapılmıştır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre Tarım Dışı Amaçlarla Arazi Kullanım 
Taleplerinin Değerlendirilmesi Çalışmalarına devam edilmiştir.

 Diğer taraftan; 5403 sayılı Kanun kapsamında Valiliklerce verilen kararlara ve hazırlanan etüt ra-
porlarına yapılan itirazlar, Bakanlığımız tarafından değerlendirilmektedir. 
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2. Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Çalışmaları

a) Arazi Islahı 

Arazi Islahı projelerinde, 2015 yılı sonu itibariyle 68.519 ha alanda çalışmalar tamamlanmış, 21.731 
ha. alanda ise çalışmalar devam etmektedir. Toplam 90.250 hektar alanda çalışmalar yürütülmüştür. 
Bu alanlarda, tarla içi kapalı drenaj çalışmaları yanında köy içi ve tarla içi yolu yapımı, köy göl alanla-
rının ıslahı, açık tahliye kanallarının temizliği işleri yapılmıştır.

Drenaj, tarla içi geliştirme hizmetleri ve sulama projelerine ilişkin il bazında 2015 yılı faaliyetleri:

Şanlıurfa: 

Şanlıurfa Harran Ovası 3-5-6-7-8-9-10. Kısım Kapalı Drenaj ve TİGH Projelerinde 55.000 ha. 
alanda başlayan çalışmalar 2015 yılında ek sahalarla birlikte 62.500 Hektara ulaşmıştır. 2015 yılı 
sonu itibariyle 58.153 ha. alanda çalışmalar tamamlanmış olup, 4.347 ha. alanda çalışmalar devam 
etmektedir. 3-5-6-7-10. Kısım Kapalı Drenaj ve TİGH Projelerinin geçici kabulleri tamamlanmış ve 
kesin kabul aşamasına geçilmiştir.

Amasya: 

Amasya Suluova Geldingen Ovası Tarla İçi Drenaj ve TİGH Projesinde 10.250 ha. alanda başlayan 
çalışmalar 2015 yılında ek sahalarla birlikte 14.250 hektara ulaşmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle 3.413 
ha. alanda çalışmalar tamamlanmış ve 10.837 ha. alanda çalışmalar devam etmektedir.

Mersin: 

Aşağı Seyhan Ovası (Tarsus) Kapalı Drenaj ve TİGH Projesinde 6.500 ha. alanda başlayan çalış-
malar 2015 yılında ek sahalarla birlikte 10.500 hektara ulaşmıştır. 2015 yılı sonu itibariyle 3.790 ha. 
alanda çalışmalar tamamlanmış olup, 6.710 ha. alanda çalışmalar devam etmektedir.

Adana: 

3.000 ha. alanda başlayan Adana Yumurtalık Ovası Sulama-Drenaj ve TİGH Projesi işi; 2015 yılı 
sonu itibariyle 3.161 ha. alanda çalışmalar tamamlanmıştır.

b) Sulama Sistemleri

	DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, DSİ Genel Müdürlüğünce TRGM’ne teslim 
edilen işletme haritaları sayısallaştırılmıştır.

	Ülke genelinde devam etmekte olan “Sulama Tesislerinin İşletme Haritalarının Sayısallaştırılması” 
çalışmaları kapsamında 29 İl Müdürlüğümüzde ilçe düzeyinde 435 kişiye sulama veri tabanına 
veri hazırlanması ve veri girişi yapılması ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme yapılmıştır. 

	2015 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Bireysel Sulama Makine ve 
Ekipmanları Alımı Tebliği ve uygulama rehberi hazırlanarak belirlenen usul ve esaslara göre ger-
çekleştirilmesi ve izlenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamında, 2015 yılı içerisinde 53 ilde toplam 1610 
proje için 23,5 milyon TL hibe desteği verilerek 10.170 ha alanda basınçlı sulama sistemi kurul-
ması sağlanmıştır.
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c) Dış Kaynaklı Projeler 

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

Proje kapsamında gerçekleştirilecek gelir getirici faaliyetler için gerekli olan mal, malzeme, girdi ve 
hizmetlerin alımı ile ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezi Birliği ile işbirliği yapılıp protokol 
imzalanarak Artvin ve Erzurum Tarım Kredi Kooperatifleri ’ne ödemeler gerçekleştirilmiştir. Her ay 
düzenli olarak tüm proje uygulayıcı kuruluşlarının katıldığı “Proje Uygulama Komitesi” toplantılarının 
yanı sıra, proje ile ilgili düzenlenen “Proje Değerlendirme” toplantılarına katılım sağlanmıştır.

Ardahan, Kars, Artvin Kalkınma Projesi 

	% 80 hibe desteği verilerek 56 adet tarımsal alet ekipman sağlandı.

	3 çiftçiye ahır işletmesi kuruldu.

	% 70 hibe destekli 41 çiftçiye bahçe ve sera tesisi kuruldu. 

	628 dekar alanda yem bitkileri demonstrasyonları yapıldı.

	1 adet 240 m² sera kuruldu.

	4 adet örnek bahçe tesis edildi.

	Ardahan Hayvan Pazarı İnşaat Yapım işleri ve Müşavirlik işleri tamamlanmıştır. 

	Hayvanların korunması için 5 köyde yayla ağılları ve kümeleme çitleri yapımı tamamlandı.

	İl Özel İdareleri ile ortaklaşa düzenlenen çalışmalarda 40 köyde hayvan içme suyu projeleri 
tamamlandı.

	İl Özel İdareleri ile ortaklaşa düzenlenen çalışmalarda 5 köyün mera yolları rehabilitasyon projeleri 
tamamlandı.

	Proje illerinde orman dışı mera rehabilitasyonu; ahır şartlarının iyileştirilmesi; sebzecilik faaliyetle-
ri; yem bitkileri, meyve fidanı, sebze fidesi, ihata kafes tel, mera, ahır şartlarının iyileştirilmesi, zirai 
alet makine, su isale hattı, bahçe sulama malzemesi ve fide alımı yapılmıştır. 

	Proje illerinin ihtiyaç duyduğu ofis ve IT ekipmanlarının yanında 5 pick-up, 3 minibüs ve 1 kamyon 
alımı yapılmıştır.

	Tarla bitkileri demonstrasyonlarında kullanılmak üzere Kars İl Müdürlüğüne 8 adet tarımsal makine 
alımı yapıldı.

	Yerel ürün fide ve fidanlarının yetiştirilip kırsal köylere dağıtılması amacıyla polikarbon sera kuru-
lumu tamamlandı. 

	306 üretici ve 38 teknik personele 6 adet eğitim ve 3 adet teknik gezi düzenlenmiştir.

Diyarbakır, Batman, Siirt Kalkınma Projesi

2014 yılında sözleşmesi yapılıp 2015 yılında gerçekleştirilen 46 yatırımın hibe ödemesi yapılmıştır. 
2015 Haziran ayı sonu itibari ile projenin kapanışı gerçekleştirilmiştir. 
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Göksu – Taşeli Havzası Kalkınma Projesi

Proje ile ilgili Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve IFAD ile görüşmeler yapılmaktadır. İkraz 
Anlaşması metniyle ilgili görüş ve öneriler verilmiştir.

11 Şubat 2015 tarihinde IFAD Heyeti ve Bakanlık yetkilileri tarafından tasarım misyonu için saha 
ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

3. Arazi Toplulaştırma ve Tarla ‹çi Geliştirme Hizmetleri Çalışmaları 

a) Arazi Toplulaştırma Çalışmaları

2015 yılında 100.000 hektar olmak üzere, 2015 yılı dahil bu güne kadar 5.082.785 hektar alanda 
arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 1.849.948 hektar alanda ise  çalışmalar devam et-
mektedir. 

Tablo 31: Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Çalışmaları

ÜST PROJE ADI KAPSADIĞI ‹LLER
TAMAMLANAN 

(ha)

DEVAM 
EDEN 
(ha)

TOPLAM 
(ha)

Arazi Toplulaştırma Diğer İller 1.320.205 1.278.301 2.598.286

GAP

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

2.430.584 45.134 2.475.718

KOP Aksaray, Karaman,  
Konya, Niğde  752.051 440.741 1.192.792

DAP

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

 410.945 132.777 543.722

DOKAP
Artvin, Bayburt, Giresun, 
Gümüşhane, Ordu,  
Trabzon, Rize

19.000 51.156 70.156

Merzifon-Suluova Amasya 50.000 1.839 51.839

TOPLAM (ha) 4.982.785 1.949.948 6.932.733

b) Köy ‹mar Planlaması Çalışmaları

2015 yılı sonu itibariyle; 180 köyde 15.010 adet parsel üretilmiş olup, bunlardan 7.114 adet parsel 
ihale ile satılmış, 684 adet parsel hak sahiplerine tahsis edilmiş, 1.172 adet parselde Milli Emlak Mü-
dürlüğüne devredilmiştir. Ayrıca 20 adet köyde köy gelişim alanı tespiti yapılmıştır.
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4. Arazi Edindirme Ve Yönetimi Çalışmaları

a) Arazi Değerleme Çalışmaları

6537 sayılı Kanun ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanu-
nu’nda yapılan değişiklik gereğince; Ülke genelinde mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların ya da sahip-
lerince ekonomik olarak işletilmesi mümkün olmayacak şekilde parçalanmış, hisselenmiş ya da üretim 
dışında tutulan tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve yeter gelirli arazi büyüklüğüne çıkarılması ama-
cıyla gerekli tedbirleri almaya yönelik çalışmalar yapılması planlanmıştır.

İlk pilot uygulama, Ankara İli, Bala İlçesi, Yeniyapançarsak Köyü’nde yapılarak, tamamlanmıştır. 
Bu proje kapsamında yaklaşık olarak 24 hektarlık alanda 1159 parselde arazi değerleme ve arazi 
edindirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Böylece Ülkemizde ilk defa kamu düzeyinde tarım arazilerinin değerleri belirlenmiş olacaktır. 

Arazi İzleme Çalışmaları

	Tarım arazilerinde kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerine uygun usul ve esasların belirlenmesi;

	Mülkiyeti Hazineye ait Bakanlığımıza tahsisli arazi ve işletmelerin tarımsal faaliyetlerde kullanılma-
sı amacıyla değerlendirilmesi, yatırımcılara tahsisi ve izlenmesi;

	3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan ara-
zilerin değerlendirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

b) Yabancıların Türkiye’de Tarım Arazisi Edinim Çalışmaları

Kanunun yürürlüğe girdiği 03.05.2012 tarihinden itibaren 2015 yılı sonuna kadar, edinim izni kap-
samında 24 yabancı ülkeden 91 yabancı uyruklu kişi, 20 ilde 1.936 dekar tarımsal arazi edinmişlerdir.

Yabancıların Türkiye’de Tarım Arazisi Edinim Şartları;

	Tapu Kanununun 35. Maddesinde 2012 yılında yapılan değişiklikle, yabancı gerçek kişiler, ilçe 
bazında özel mülkiyete konu arazilerin % 10’unu geçemeyecek şekilde 30 hektara kadar tarım 
arazisi edinebilecektir. 

	Tarım arazisinin yabancı kişice ediniminde öncelikle Bakanlığımızın uygun görüşü aranacaktır.

	Edinilen tarım arazisi için, yabancı kişi tarafından 2 yıl içerisinde Bakanlığımıza tarımsal proje 
teklifi sunulacaktır. 

	Bakanlıkça uygun görülen projenin gerçekleşmemesi ve amaç dışı kullanım halinde, arazi Maliye 
Bakanlığınca bedele çevrilerek tasfiyeye gidilecektir.

	Mevzuat çerçevesinde İl müdürlüklerimizce, yabancıların arazi edinim izinleri ve proje takipleri 
yürütülmektedir.

c) Arazi Edindirme Çalışmaları

Arazi Edindirme 

Arazi edindirmede temel amaç; bir çiftçi ailesinin işlediği tarımsal arazi miktarının, yeni tarımsal 
arazileri satın alması ya da kiralama vb. yöntemlerle artırılması, tarım yapılmayacak ölçüde hisselen-
miş, küçülmüş arazilerin ise, işletme ölçeğini büyütmek isteyen tarımsal işletmelere devirlerinin sağ-
lanmasıdır. Bir diğer ifade ile işletme ölçeğinin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılmasıdır. 
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Bu şekilde ekonomik olarak kullanılması mümkün olmayacak ölçüde küçülmüş, parçalanmış tarımsal 
arazilerin sahiplendirilmesi, üretime yönlendirilmesi ve işletme ölçeğinin büyütülmesi sağlanmış ola-
caktır. 

Arazi İadesi Çalışmaları

Arazi iadesi yapılabilmesi için kamulaştırma bedelleri ödenmemiş malik, varis veya kanuni vekil-
lere, eksik evrakları tamamlatılma yoluna gidilmiştir. Evrakları tamamlanmış olan dosyalar üzerinden 
tercih alımları yapılmaktadır. 2015 yılında 70 malikin tercihi alınmıştır. Alınan tercih doğrultusunda 
belirlenen parseller uygun görüş alınmak için Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Arazi Dağıtım Projesi

2015 yılı sonu itibariyle Aksaray, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aydın, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli Kon-
ya, Karaman, Mersin, Şanlıurfa, Yozgat ve Kayseri illerinde 181 köyde 14.325 çiftçi ailesine 940.863 
da. Hazine Arazisinin dağıtımı yapılmıştır.

Aksaray, Eskişehir, Çankırı, Aydın, Konya, Karaman, Mersin, Şanlıurfa, Edirne, Iğdır illerinde 38 
köyde 333.623 da. Hazine arazisinin dağıtım projesine yönelik çalışmalar devam edilmektedir.

Hazine Arazi Kiralama Çalışmaları

Şanlıurfa, Çankırı, Aydın, Edirne, Diyarbakır, Konya, Mardin illerinde 11.698 kişiye 693.021 da. 
Hazine arazisinin 12.732.565 TL kira tutarı ile kiralaması yapılmıştır.

Tarım Arazileri Yönetimi Çalışmaları

6537 sayılı Kanunla değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 8. maddesi 
ve 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Arazile-
rin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik uygulamaları kapsamında; tarım arazilerinin miras yolu ile 
Kanuna uygun bir şekilde intikallerinin yapılabilmesi için, Tarım Arazileri Miras İntikal Takip Sistemi 
(TAMİTS) hazırlanmıştır. İl Müdürlüklerimizde konu ile ilgili çalışan personel için yıl içerisinde farklı 
zamanlarda miras ve arazi devri konularında uygulamalı eğitim çalışması yapılmış olup, konu ile ilgili 
Bursa, Aksaray ve Mersin illerinde bölge toplantıları yapılmıştır.

Kendisine tarımsal arazilerin mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının kar-
şılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanlar için kredi sağlanabilmesi amacı ile Bakanlar 
Kurulu Kararı Taslağı hazırlanmıştır. Kredi uygulaması 2 yıl ödemesiz 10 yıl süreli olacaktır. Faiz des-
teği baz puan olarak verilecek olup, bu miktar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.

6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren ölen ve üzerinde tarım arazisi bulunan muris sayısı 
285.964 kişidir. Kanun kapsamında bir yıllık süresi dolan muris sayısı ise 96.703 kişidir. Bu çerçevede 
yaklaşık 400.000 mirasçıya tebligat yapılması ön görülmektedir.

5. Tarımsal Çevre Ve Doğal Kaynakları Koruma Faaliyetleri

a) Tarımsal Kirliliğin Kontrolü ve Yönetimi Çalışmaları

Türkiye’de Nitrat Direktifi Uygulamalarını geliştirmek ve devamlılığını sağlamak amacıyla iç kay-
naklı Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi;

Su kalitesinin izlenmesi çalışmalarına 81 ilde program dâhilinde devam edilmiştir. 2015 yılında 
tarım alanları içerisinde yüzey ve yeraltı sularında numune alma noktaları artırılarak izleme ağı geliş-
tirilmiştir.
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Bakanlığımızca tarımsal faaliyetler sonucu kirlenmiş ya da kirlenme tehdidi altındaki suların belir-
lenmesi amacıyla, 3.125 su numune alma noktasına ulaşan izleme ağında sularda tarımsal faaliyet-
lerden kaynaklanan nitrat kirliliği izleme çalışmaları yürütülmüştür.

Su kalitesi izleme çalışmaları 40 ilde 20 adet Mobil Laboratuvar ile ve 41 ilde mobil kullanıma uy-
gun laboratuvar cihazları ile yerinde yapılması sağlanmıştır. 

2015 yılı Performans Programında “Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak” performans hedefinin Performans Göstergesi olan “Yüzey ve yeraltı sularında nitrat ve 
ötrofikasyon izlemesi yapılan istasyonların kontrol edilme oranı” % 90 olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 
2015 tarihi itibarı ile gerçekleşme oranı %85’tir. 

Su kalitesi izleme sonuçlarına bağlı olarak Bakanlığımızın da paydaş olduğu, Havza Bazında Has-
sas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi ile taslak Nitrata Hassas Bölgeler belir-
lenmiştir. Oluşturulan taslak Nitrata Hassas Bölgeler nihai hale getirilerek bir tebliğ ile ilan edilecektir.

 AB uyum çalışmaları kapsamında Çevre Sektörü IPA (II) 2014-2020 programına teklif edilen ve 
toplam bütçesi 10 Milyon € olan “Çevre Dostu Tarımsal Yönetim Uygulamaları ile Suların Tarımsal 
Kaynaklı Kirliliğe Karşı Korunması ve Kapasite Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili olarak Delegasyon nez-
dinde görüşmeler sürdürülmüştür.

b) Seragazı Emisyonu ve Biyokütle Yönetimi Çalışmaları

Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi 
(TASK-GHG) üç bileşenden oluşmaktadır: 

Bileşen 1: Yasal ve kurumsal durumun değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, atılması gereken adım-
ların tespit edilmesi,

Bileşen 2: Sera Gazı Envanteri,

Bileşen 3: Ulusal Bildirimler ve İki Yıllık Raporlara ilişkin Unsurlar, 

Bileşen 2 doğrultusunda TANA (Eğitim ve Yardım İhtiyacı Analizi) ve Uygulamalı Eğitim Programı 
Raporları TASK-GHG Projesi kapsamında tamamlanmıştır. 

c) Kuraklık ve Küresel ‹klim Değişikliği ‹le ‹lgili Çalışmalar

2013-2017 dönemini kapsayan Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesin-
de belirlenen faaliyetler yürütülmüştür. Bakanlığımız İl Müdürlüklerince, 2013-2017 dönemini kapsa-
yan 5 yıllık İl Kuraklık Eylem Planları çerçevesinde çalışmalar yapılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan İklim Değişikliği Eylem Planının 
(İDEP) uygulanmasının izlenmesi amacıyla yıllık olarak hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme 
Raporu için Bakanlığımızın sorumluluğundaki sektör ve eylemlere ilişkin gerçekleşmelerin birimlerden 
toplanarak koordinasyonun sağlanması çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ ne ilişkin yapılan Uluslararası 
çalışmalara Bakanlığımızı temsilen katılım sağlanmaktadır.

6. Teşkilatlanma Faaliyetleri

a) Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliklerinin kuruluşu

31.12.2015 tarihi itibariyle; 12.035 birim tarımsal amaçlı kooperatif kurulu bulunmakta olup, bu 
kooperatiflere 3.657.746 çiftçi/üretici ortaktır.
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2015 yılı içerisinde; 3476 sayılı Kanunla değişik 1163 sayılı Kanun kapsamında; Bakanlık İl Müdür-
lüklerince toplam 170 birim kooperatifin (ortak sayısı:2.550) kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Bakanlığımızca konu bazında kooperatif birliklerinin kurulması için belirlenen bölgeler kapsamın-
da; kurulması talep edilen 1 adet Sulama Kooperatifleri Bölge Birliği ile 1 adet Hayvancılık Koopera-
tifleri Bölge Birliğine kuruluş etüt ön izni ve müteakiben kuruluş onayı verilmiştir.1 adet hayvancılık 
kooperatifleri bölge birliğinin kuruluşu tamamlanmıştır.

Kanunen münfesih duruma düşen 248 birim tarımsal amaçlı kooperatifin ticaret sicilinden kaydının 
terkin edilerek tüzel kişiliği sonlandırılmış/tasfiye ve fesih işlemi tamamlanmıştır.

b) Tarımsal Üretici Birlikleri ve Merkez Birliklerinin Kuruluşu

2015 yılı içerisinde; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkarı-
lan Tarımsal Üretici Birliklerinin kuruluş usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğe göre, asgari ilçe düze-
yinde, Hayvansal üretim ile ilgili ürün ve ürün grubunda 24 adet ( üye sayısı: 1.015), Meyve ile ilgili 
ürün ve ürün grubunda 4 adet (üye sayısı: 182 ), Sebze ve Süs Bitkileri ile ilgili ürün ve ürün grubunda 
5 adet (üye sayısı: 99 adet), Tarla Bitkileri ile ilgili ürün ve ürün grubunda 2 adet ( üye sayısı: 447), 
Organik ürünler (Organik Meyve) ile ilgili 2 adet (üye sayısı: 33) olmak üzere toplam 37 adet Üretici 
Birliği (üye sayısı: 1.776) kurulmuştur.

Kanunen münfesih duruma düşen 21 adet üretici birliği ile 2 adet Üretici Merkez Birliği fesih edilmiştir.

c) Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri ve Merkez Birliklerinin Kurulması

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği, Damızlık Manda Yetiştiriciliği, Da-
mızlık Tavuk Yetiştiriciliği ve Arı Yetiştiriciliği olmak üzere toplam 4 türde 270 adet Islah Amaçlı Yetiş-
tirici Birliği (üye sayısı: 436.771) ile 4 adet Islah Amaçlı Yetiştirici Merkez Birliği kurulu bulunmaktadır.

 2015 yılı içerisinde; Bakanlık İl Müdürlüklerince kurulan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliği bulunmamakta-
dır.

d) Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerinin Desteklenmesi Projesi 

Bakanlığımız (Mülga TEDGEM) ile Alman Kooperatifler Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği 
(DGRV) arasında imzalanan protokol gereği, uygulamaya konulan proje kalkınmada öncelikli 5 ilimiz-
de (Kastamonu, Erzurum, Aksaray, Nevşehir, Niğde illerinde) yürütülmüştür. 

Kalkınmada öncelikli bu illerimizden seçilen pilot kooperatiflerimize, organizasyon yapılarını boz-
madan çalışma konularına göre hayvancılık, süt sığırcılığı, ormancılık, bunun yanında kooperatifçilik 
ve kooperatif mevzuatı, girişimcilik ve pazarlama konuları hakkında eğitimler verilmiştir. Proje dışı 
illerden de talep olduğunda eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bütçesi tamamen Alman Hükümeti 
tarafından karşılanan proje, 2015 yılı Aralık ayı itibariyle sona ermiştir.

e) Üretici Örgütlerinin AB Uyumu 

İlk Eşleştirme Projesinin devamı niteliğinde olan ve Bakanlığımız taşra teşkilatı ile illerdeki Üretici 
Örgütlerine yönelik 1,5 milyon Avro bütçeli yeni eşleştirme projesi AB Delegasyonu tarafından 2016 
Yılı Programına alınmıştır.

f) Genel Kurul Toplantıları ( Olağan ve Olağanüstü)

1163 Sayılı Kanun kapsamındaki Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (1 adet) ile, Tarımsal Amaçlı 
Kooperatif Merkez Birlikleri (5 adet), 1581 sayılı Kanun kapsamındaki Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
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kez Birliği (1 adet ) ve Bölge Birlikleri (16 adet ) ile 5200 Sayılı Kanun kapsamındaki Üretici Merkez 
Birliklerine (8 adet) Olağan Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlem-
ler yürütülmüştür.

g) Üretici Örgütleri Veri Tabanı

Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunan ve Tarım Bilgi Sisteminde yer alacak Üretici Örgütleri 
ve Üst Kuruluşlarından, birim Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Tarımsal Üretici Birlikleri, Islah Amaçlı 
Yetiştirici Birliklerine ait verilerin kayıt sistemine girilme işlemleri tamamlanmış olup, bu üretici örgütle-
rinin ortak/üyeleri ile ilgili bilgilerin kayıtları ise sürdürülmektedir.

h) Üretici Örgütlerine Yönelik Strateji Geliştirme ve Projelendirme

Üretici Örgütlerinin Rekabet Gücünü Arttırma Projesi 2014-2016 yılları arasında 2.850.000 TL bütçe 
ile uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Bu kapsamda; üretici örgütlerimizin piyasadaki rekabet güçle-
rini ve değer zincirindeki rollerini arttırarak pazarlama etkinliklerini ve gelirlerini yükseltmek yönünde 
tespit ve eğitim faaliyetleri sürdürülecektir.

7. Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Çalışmaları

a) IPARD Yönetim Otoritesi Çalışmaları

IPARD I Program değişikliği kapsamında gerçekleştirilen bütçe aktarımları, Haziran 2015’de İzleme 
Komitesi ve Kasım 2015’de Komisyon tarafından onaylanmıştır. Bu kapsamda 201, 302 ve 501 tedbir-
lerinden toplam 33.379.731 Avro AB katkısı 101 tedbirine aktarılmıştır. 

IPARD II Programı Ocak 2015’de Avrupa Komisyonu ve Kasım 2015’de Yüksek Planlama Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. IPARD II için hazırlanan Uygun Harcama Listeleri Ekim 2015’de Komisyon 
tarafından onaylanmıştır. IPARD II Program Değişiklikleri kapsamında Komisyonla müzakereler de-
vam etmektedir.

Ayrıca IPARD I döneminde hali hazırda akredite edilmiş bulunan tedbirlerin (101, 103, 302, 501) 
IPARD II dönemi için akreditasyonu amacıyla Hazine Müsteşarlığı ile gerekli yazışmalar yapılmış ve 
söz konusu kurum tarafından Haziran 2015’de Avrupa Komisyonu’na bütçe kullanım yetki devri için 
ön talepte bulunulmuştur.

IPARD kapsamında Tarım-Çevre Tedbiri Toprak Erozyonu Kontrolü alt-tedbirinin revizyonu yapı-
larak Komisyon ile görüşmeler tamamlanmıştır. TKDK’ nın akreditasyon çalışmalarının bitmesiyle J5 
Biriminin denetimi gerçekleştirilmiş olup yetki devri kararının alınması beklenmektedir.

Yerel paydaşları LEADER yaklaşımı konusunda bilgilendirecek ve eğitecek LEADER rehberlerinin 
(animatör) eğitimi için “LEADER Tedbiri Kapasite Geliştirme Projesi (Institutional Capacity Improve-
ment for LEADER Measure) Ağustos 2015’de düzenlenen açılış toplantısı ile uygulamaya başlamıştır. 
LEADER hazırlık çalışmaları kapsamında TAIEX uzman misyonu gerçekleştirilmiştir. Haziran 2015’de 
LEADER tedbirinin uygulanacağı illerden gelen paydaşların katılımıyla LEADER çalıştayı gerçekleş-
tirilmiştir.

Teknik destek eylem planında yer alan 31 adet projeden 13 tanesi gerçekleştirilmiş ve ödemeleri 
yapılmıştır. Bu 13 projeden 3’ünün de Ödeme Talep Paketleri TKDK’ ya sunulmuştur. 

IPARD I Programı 13. İzleme komitesi toplantıları Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Danışman firma-
larına IPARD Programı projelerine yönelik eğitim programı Ankara’da düzenlenmiştir. 6 ilde (Bursa, 
Mardin, Erzincan, Denizli, Mersin ve Ardahan) GTHB İl Müdürlüğü personeline yönelik bölgesel TAIEX 
çalıştayları düzenlenmiştir. 2016 yılı tanıtım eylem planı hazırlanmıştır.



81

b) Kırsal Kalkınma Planlama ve‹zleme Çalışmaları

Bakanlığımız Koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020), Yüksek 
Planlama Kurulunca 31.12.2014 tarih ve 2014/45 nolu kararıyla onaylanmış ve 21.02.2015 tarih ve 
29274 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bu belgeyle, farklı kurumlarca yürütülen tüm kırsal kalkınma faaliyetlerinin belirlenen ulusal önce-
liklerle uyumlu olması ve ulusal hedeflere katkı sunması temin edilmektedir. Ayrıca, kırsal kalkınma 
faaliyetlerinin tasarımı, uygulaması, koordinasyonu ve izleme-değerlendirme süreçleri bakımından 
başvurulması gereken genel hususlar belirlenmiştir.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) yıllık uygulama araçlarından 2015 Yılı Programının 405 nolu 
tedbir hükümleri gereğince ve Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji (2014-2020) Belgesine dayanılarak Kır-
sal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018) hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. 

Kırsal Kalkınma Eylem Planı

	(2015-2018) dönemi için kurumların merkezi bütçeden kaynak ayrılan /ayrılacak olan yatırım pro-
jeleri ve destekleme faaliyetleri,

	Kırsal alana hizmet götüren ve /veya doğrudan kırsal kalkınma faaliyeti yürüten kurumların strate-
jik planlarında yer alıp plan döneminde uygulanması öngörülen faaliyetleri kapsamaktadır. 

Kırsal Kalkınma Eylem Planı, 02.07.2015 tarihinde yapılan Kırsal Kalkınma Planı İzleme Komitesi 
toplantısında değerlendirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı’nın teknik desteğinde son şekli verilen Eylem 
Planı onaylanmak üzere 16/11/2015 tarihinde YPK’ ya gönderilmiştir. 

Eylem Planı; kırsal ekonomi, kırsal çevre, kırsal toplum, kırsal yerleşim ve yerel kalkınma olmak 
üzere beş stratejik amaç kapsamında 101 faaliyetten/eylemden oluşturulmuştur.

Eylem Planının temel amacı; kırsal kalkınmaya yönelik olarak farklı kamu kurumları tarafından uy-
gulanan faaliyetlerin birlikte programlanması, uygulanması ve izlenmesi suretiyle kamu kaynaklarıyla 
yürütülen tüm faaliyetler arasında tamamlayıcılığı sağlamak, kaynak kullanımında verimliliği artırmak 
ve kurumlar arasında işbirliği imkanlarını artırmak suretiyle yenilikçi uygulamalara fırsat meydana ge-
tirmektir. Planın diğer bir önemli amacı da Avrupa Birliği’ne katılım öncesi süreçte ilgili AB müktesebatı 
(Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı) kapsamında yürütülen uyum çalışmalarına katkı sağlamaktır.

8. Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Faaliyetleri

a) Ekonomik Yatırımlar

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında; 2015 yılında 630 Top-
lu Basınçlı sulama sistemi projesi tamamlanarak 98.718.909 TL hibe ödemesi yapılmıştır. Proje’nin 
uygulamaya başlamasından 2015 yılı sonuna kadarki süreçte ise toplam 5.654 tesis tamamlanmış ve 
toplam 1.209.682.420 TL hibe ödemesi yapılmıştır.

Tablo 32: Ekonomik Yatırımlar

2005 - 2015 Ekonomik Yatırımlar Proje sayısı (Adet) Hibe (TL)

Ekonomik Yatırımlar 5.024 1.110.963.511

Toplu Basınçlı Sulama  630  98.718.909

Toplam 5.654 1.209.682.420
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b) Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı

Projenin uygulamaya başlamasından 2015 yılı sonuna kadar toplam 270.924 makine-ekipman dağı-
tımı yapılmış ve toplam 1.132.107.591 TL ödeme yapılmıştır.

Tablo 33: Makine Ekipman Desteklemeleri

2007-2015 Makine Ekipman Destekleri Adet Hibe (TL)

Alet-Ekipman 261.147  993.144.077

Tarla içi Sulama  9.777  138.963.514

Toplam 270.924 1.132.107.591

c) Kredilendirme Faaliyetleri

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılan Krediler 

2015 Yılında, Maliye Bakanlığı tarafından kooperatiflere kredi olarak kullandırılmak üzere Yurtiçi 
Borç Verme tertibinden 5 kooperatife 5.120.270 TL kredi tahsis edilmiştir.

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDP)

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında kredilendirmeleri devam eden kooperatiflere 
2015 yılı içerisinde 1.525.000 TL kredi kullandırılması teklifi yapılmıştır. Projeler çerçevesinde 2 adet 
kooperatif ortağı 80 aileye 480 büyükbaş hayvan teslimi gerçekleştirilmiştir.

“İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler ile Aile Çiftçilerinin Kurduğu Ta-
rımsal Üretici Örgütleri için Veritabanı, Bilgi Ağı ve web sayfası Kurulması” isimli proje 30 Mart 2015 
tarihinde başlatılmıştır.

Proje kapsamında 16-17 Kasım 2015 tarihlerinde “İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki küçük 
ölçekli çiftçiler ve aile çiftçileri ile tarımsal üretici örgütlerin çok amaçlı işbirliği platformunun kurulması” 
isimli uluslararası bir çalıştay düzenlenmiştir.

Köy Sosyolojisi Çalışmaları

TARBİL Yazılım Programına ek olarak Sosyologlar için yazılım programı hazırlanarak işletime alın-
mıştır. Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı Portalı içerisinde geliştirilen yazılım ile Sosyologla-
rın mesleki deneyimlerini paylaşma, kendi aralarında anlık haberleşme imkânı sağlanmıştır. Sosyolog 
kadrosuna atananlara Tablet PC verilmesine devam edilmiştir. 

81 İlde çalışan Sosyologlara, Arazi Toplulaştırma ve Arazi Edinimi konularında eğitim verilmiştir. 

9. Entegre ‹dare ve Kontrol Sistemi Çalışmaları

a) Entegre ‹dare ve Kontrol Sisteminin Kurulması Çalışmaları

Tarım Kanununun 20.Maddesi (d) bendi uyarınca ÇKS sisteminin yerini alacak olan Entegre İdare ve 
Kontrol Sisteminin (IACS) tüm alt bileşenleriyle hazır hale getirilmesi için gerekli çalışmalar devam 
etmektedir. 
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b) Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin Sayısallaştırılması

	Türkiye’nin %91,5’unun hava görüntüsü çekilmiştir,

	Ortofoto üretimi devam etmektedir, 

	Yorumlama ve Sayısallaştırma Rehberi hazırlanmıştır,

	Sayısallaştırma eğitimleri devam etmektedir, 

	Veri depolama, görüntü işleme ve izleme yönetimi için gerekli IT altyapısı hazırlanmıştır.

c) Destek Stratejisi Çalışmaları ve Destekleme Sistemine Yönelik Etki Değerlendirme

Tarımsal destekleme mekanizmamızın AB müzakereleri çerçevesinde AB mevzuatı ile uyumlaştırıl-
ması, 11.Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı kapsamında bir açılış kriteridir. Bu doğrultuda bir destekleme 
stratejisi hazırlıkları devam etmektedir. 

d) Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulması

IACS sistemi kapsamında destek ödemelerinin ön koşullarından biri olan çapraz uyum şartlarının ye-
rine getirilebilmesi için çiftçilere danışmanlık faaliyetlerinin yasal mevzuatının oluşturulması ve gerekli 
eğitimlerin verilmesine yönelik AB projesi hazırlanmış olup ihale aşamasındadır. 

e) Tüm IACS Bileşenlerinin Entegrasyonu

IACS sisteminin tüm alt bileşenlerinin ve TÜKAS sistemi ile entegrasyonunun sağlanması amacıyla 
veri tabanı çalışmaları devam etmektedir. 

Bu çalışma ile; 

	Arazi Parsel Tanımlama Sistemi 

	TÜKAS

	Destek Başvuru Sistemi 

	Ödeme Hakları Sistemi 

	Kontrol Sistemi 

	Hayvan Kayıt Sistemi entegrasyonu tamamlanacaktır. 

f) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemini 

İşletmelerden toplanan veriler; 

	İşletme genel bilgileri 

	Arazi, hayvan, ağaç, makine ekipman, bina yapı varlığı, ambar mevcudu ve kota bilgileri 

	Bitkisel, hayvansal üretim 

	Satın alma, satış bilgileri, genel gelirler ve giderler, iş gücü bilgileri, hane halkı tüketimi, işletme 
içi tüketim bilgileri, hayvan doğum ölümleri, 

	Alacaklar, borçlar, aldığı destekleme ödemeleri, kredi ve nakit bilgileri

Raporlama çalışmaları devam etmekte olup, önümüzdeki süreçte, analiz üretme, modelleme gibi 
teknik yönlerin geliştirilmesi, akademik ve ulusal ihtiyaçlı araştırmalar için veri tabanı oluşturulması, 
ülke genelinden elde edilecek verilerle tarım sektörünün ekonomik analizinin yapılması (il ve ilçe 
bazında) amaçlanmaktadır.
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g) Tarım Parselleri Sayısallaştırılması Projesi 

Proje kapsamında; kadastro parsel sınırları içerisinde kalan ve salt tarım amaçlı kullanılan tarım 
parselleri ile ileride tarım parseli olabilecek ham topraklar tarım parseli olarak tanımlanmış ve sayısal-
laştırılmıştır. 

Proje kapsamında; Uydu görüntülerinin rektifikasyonu ve mozaiklenmesi, vektör verilerin düzen-
lenmesi ve uydu görüntüleri üzerinde tarım parsellerinin görsel yorumlama ve sayısallaştırılması 
aşamaları izlenmiştir.

Sayısallaştırılan tarım parsellerine ait kullanımlar; 

Kuru tarım arazileri, Sulu tarım arazileri, Bağ/Bahçe, Zeytinlik, Ahır, Sera, Havuz, Ev, Diğer, Ham 
toprak ve Çayırlık olarak tanımlanmıştır. Ayrıca sayısallaştırma sırasında

50m’den küçük olan alanlar dışındaki parseller üzerinde işgaller de belirlenmiştir. 

Çalışma kapsamında 330 adet SPOT 5 Uydu görüntüsü, toplam 16.500 adet kontrol noktası atılarak 
ortorektifiye edilmiş, projeksiyon dönüşümleri gerçekleştirilmiştir. SPOT Uydu görüntüleri üzerinden 
tarım parselleri çizilmiş, bu parseller içerisindeki tüm tarım dışı kullanımlar ayırt edilmiştir. 

Toplam 48.500.000 kadastro parseli ve yaklaşık rızai taksimli yaklaşık 32.598.000 tarım parseli 
sayısallaştırılmıştır. 

Projenin güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

h) Verim Hesaplama Çalışmaları

Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi’nden temin edilen kadastral parseller baz alınarak Yeni Ta-
rımsal Destek Uygulaması için parametrelere dayalı, doğru verim miktarına göre desteklerin ödenmesi 
ve istatistik kalitesinin iyileştirilmesi için parsel bazlı verim hesaplama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 
çalışmaların hepsi Açık Kaynak Kodlu Web Tabanlı CBS Yazılımına aktarılarak il ve ilçelerde kullanı-
ma açılmıştır. 

Yeni Tarımsal Destek Uygulaması ile parametrelere dayalı doğru verim miktarına göre desteklerin 
ödenmesi sağlanmaktadır. Bu yöntem ile her türlü itiraz; gerçek, doğru ve konumsal verilerle ispatla-
narak cevaplandırılabilmektedir. 

Kadastro parselleri ile ÇKS parsellerinin entegre çalışması ile ÇKS’ye sahte mükerrer tapular ile 
destekleme alınmasının önüne geçilmiştir. (Çalışmanın başladığı tarihten bu güne kadar 1.5 milyon 
dekar sahte veya mükerrer arazi tespiti yapılmıştır.) Bunun yanısıra ÇKS’de gerçek dışı ürün beyan-
larının önüne geçilmiştir. 

Yapılan çalışmaların hepsi Açık Kaynak Kodlu Web Tabanlı CBS Yazılımına aktarılarak il ve ilçeler-
de kullanıma açılmıştır. 

Güncelleme yapılan parseller için katsayı ve verim değerleri yeniden hesaplanmakta olduğundan 
çalışma devam etmektedir. 

i) Açık Kaynak Kodlu Web Edit Uygulaması 

Tarım parsellerinin il ve ilçelerde aktif olarak kullanılması, kontrolü ve güncellenmesi çalışması 
için Açık Kaynak Kodlu Web Tabanlı bir CBS Yazılımı geliştirilmiştir. Bu yazılım Tarımsal Üretim Kayıt 
Sistemi (TÜKAS) ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’nin il ve ilçelere açılarak parsel düzenlemelerine imkan 
tanımakta ve tarım sayımında mobil uygulama olarak kullanılmaktadır. Uygulama Parsel bölme, bir-
leştirme, taşıma, düzenleme, otomatik alan kapatma gibi temel güncellenme fonksiyonlarına sahiptir. 



85

Öznitelik Sorgulama Özelliği ile veri tabanından sorgulama yapmaya imkan sağlamaktadır. 

ÇKS’den destek alan parseller ürün bazında gösterilmektedir. Ürün lejantıda uygulama üzerinden 
görüntülenebilmektedir. 

j) Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve ‹yileştirilmesi Projesi (STAT‹P)

Proje kapsamında Bakanlığımız standartlarına uygun olarak ülke arazilerinin envanteri hazırlan-
mıştır. 1 ha. bazında yapılan çalışmaları sistemli olarak güncelleştirilerek detayların artırılması, arazi 
kullanım değişimlerinin belirlenmesi, proje lejantında bulunan 1 adet arazi kullanımının alt başlıklar 
altında 43 adet arazi kullanımına çevrilmesi sağlanmıştır.  

k) Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Dikili Alanların Tespit Edilmesi 

Bu çalışma; Çay, Kenevir Alanlarının tespiti ve Zeytin Ağaç Envanterinin oluşturulması iş kalemle-
rini kapsamaktadır. Çay alanlarının ortofotolar kullanılarak, hangi kadastral parselin ne kadarının fiili 
üretim yapılan çaylık alan olduğu tespit edilmiştir. 

l) Köy Veri Tabanı (KVT)

Köy veri tabanı ile ülkemizde bilinen tüm yerleşim yerleri, kod ve koordinat bazında düzenlenerek veri 
tabanına aktarılmış ve internet üzerinden kullanıma açılmıştır. Projede köylere ait tüm bilgiler mekana 
dayalı ve tarihsel sırada yönetilmektedir.

10. ‹statistik Ve Değerlendirme Çalışmaları

Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında; Bakanlığımız sorumluluğunda olan Cari Tarım İsta-
tistiklerinin (Bitkisel Üretim İstatistikleri, Tarım Alet ve Makineler, Hayvancılık istatistikleri) derlenmesi, 
değerlendirmesi ve ilgili kurumlara sunulması işlemleri kapsamında 2015 yılı 3. tahmin toplantısı ilgili 
kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte RİP kapsamında TÜİK koordi-
nasyonunda gerçekleştirilen eğitim ve kurslara katılım sağlanmıştır. 

İl/İlçe Verim Bilgileri ataması yapma çalışmalarına devam edilmektedir. Yağlı tohumlu bitkiler, Hububat 
ve Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamındaki ürünlere ait parsel bazlı verimlerin belirlenmesinde 
kullanılan ilçe detayında minimum ve maksimum verim bilgilerinin Tarım Bilgi Sistemine girişinin 
yapılmasını sağlama görevine devam edilmektedir. 

Tarım Bilgi Sistemi - Pazarlama Bilgi Sistemi - Tarım Ürünleri Maliyet Sistemi (TÜMSİS) çalışmaları 
Bakanlığımız koordinatörlüğünde devam etmektedir. Bu kapsamda “Maliyet Hesaplamasında Yön-
tem ve Kurum Birlikteliği” sağlanmasına yönelik toplantılar yapılmıştır. Ayrıca ürün maliyet çalışması 
kapsamında detaylı maliyet unsurlarına yönelik 10 il’den ilçe sorumlularının katılımı ile değerlendirme 
çalışmalarına devam edilmiştir. 

Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında “Avrupa Birliği Müzakereleri 11.Fasıl Kapsamında, 
Tarım ve Balıkçılık Çalışma Grubu toplantısına katılım sağlanmış olup, Tarım ve Kırsal Kalkınma İs-
tatistikleri ve Tarım İstatistiklerini İyileştirme Stratejisi” konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Bununla 
birlikte “Tarım İstatistiklerini İyileştirme Stratejisi” belgesinin hazırlık çalışmalarına devam edilmekte 
olup, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda taslak strateji belgesi hazırlanmıştır. 

TÜİK tarafından açıklanan ülkemiz dış ticaret istatistikleri aylık olarak izlenmekte olup, aynı zaman-
da makama bilgi notu olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda aylık olarak hazırlanan bilgi notunda; genel 
dış ticaret, tarım ürünleri dış ticareti, gıda maddeleri dış ticareti, tarımsal hammadde dış ticareti, tarım 
ithalatında yer alan tarım ürünü sayılamayacak ürünlerin analizi, tarımsal ihracatta ve ithalatta ilk 10 
ülke, fasıllara ve aylara göre ihracat, fasıllara ve aylara göre ithalat ve farklı sınıflandırmalara ve yıllara 
göre tarımsal dış ticaret dengesi verileri yer almaktadır. 
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile ilgili toplantılara katılım sağlanarak çalışmalar devam etmektedir.

Sektör ve ürün raporlarının hazırlanması çalışmalarına başlanmış olup, bu kapsamda FAO tara-
fından 2016 yılının “Uluslararası Baklagil Yılı” olması nedeniyle; Baklagil Sektörü için rapor hazırlama 
çalışmalarına devam edilmektedir. İlgili Kurum ve Kuruluşların katılımıyla Çalışma Dispozisyonu ha-
zırlanmıştır. 

11. Tarımsal Desteklemeler

 Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) bağlı olarak;

	Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi,

	Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteklemesi,

	Yurtiçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi,

	Fark Ödemeleri Desteği (yağlı tohumlu bitkiler; kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, ka-
nola, aspir, zeytinyağı, dane mısır, hububat-baklagil pirimi; buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, 
çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek)

	Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği,

	Yem Bitkileri Desteklemesi,

	ÇATAK Desteği,

	Organik Tarım Desteği,

	Doğal Afet (Borç Erteleme),

	Biyolojik Mücadele Desteği,

	Patates Siğili,

	Fındık Alan Bazlı Desteği,

	Fındık Alternatif Ürün-Söküm Desteği uygulamaları yürütülmüştür.

Tablo 34: Tarımsal Desteklemeler

Desteklemeler  Miktarı (TL)

Alan Bazlı Destekler 2.605.154.000
Fark Ödemesi Destekleri 2.726.892.000
Hayvancılık Destekleri 2.932.187.000
Tarımsal sigorta Destekleri 528.718.000
Telafi Edici Ödemeler Kapsamındaki Destekler 139.438.000
Diğer Tarımsal Destekler 415.981.000
Kırsal Kalkınmaya Yönelik Destekler 328.707.000
Kırsal Kalkınma IPARD Destekleri 326.640.000

TOPLAM 10.003.717.000
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Yukarıda adı geçen destekler ile ilgili modüllerin hazırlanması sağlanarak, veri girişi için İl/İlçe Mü-
dürlüklerine yetki tanımlaması yapılmaktadır. Ödemeye esas icmaller oluşturulmaktadır.

Mevzuat gereği ÇKS’de derlenen bilgileri kullanan Kurum ve Kuruluşlara web servis hizmeti veril-
mektedir.

2015 yılında, 10.003.717.000 TL tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir

12. Organize Tarım Ve Hayvancılık Bölgeleri Çalışmaları

Bakanlığımız tarafından Ankara, Amasya, Diyarbakır, Eskişehir, Şanlıurfa, Kars, Yalova, Denizli, 
Gaziantep, Elazığ, Karaman, Hatay, Sivas, Malatya, Afyonkarahisar, Samsun ve Ağrı olmak üzere 17 
İlde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi yürütülmektedir. Bakanlık yatırım progra-
mında 8 il (Ankara, Amasya, Diyarbakır, Eskişehir, Şanlıurfa, Kars, Yalova ve Denizli) bulunmaktadır. 
Yeni başvuruların incelemeleri yapılmaktadır.

10.11.2009 tarih ve 27402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarıma Dayalı İh-
tisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” nin revize edilmesi amacıyla “Tarıma Dayalı 
İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Taslağı” çalışmaları devam etmektedir. “Ta-
rıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri İhale Yönetmeliği Taslağı” çalışmalarına başlanılmıştır. 

Ankara-Çubuk, Amasya-Suluova, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Eskişehir olmak üzere 4 ilde altyapı in-
şaatları başlatılan ve Bakanlığımız kredi desteği ile yürütülmekte olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi çalışmalarından, Ankara-Çubuk, Diyarbakır ve Amasya-Suluova illerimizde altyapı 
inşaatları tamamlanmıştır. Şanlıurfa ve Eskişehir-Beylikova illerimizde yürütülen projelerin ise yapım 
işi devam etmektedir. Kars, Yalova ve Denizli illerinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölge-
lerinin proje ve ihale çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlığımız yatırım programında olan bu 8 bölgeye, 2015 yılında 25.561.000 TL kredi desteği 
sağlanmıştır. Bu krediden 25.255.355 TL si harcanmıştır.

13. Tarım Sigortaları, Doğal Afetler Ve ‹klim Değişikliği Çalışmaları

a) Tarım Sigortaları Çalışmaları

Uygulamanın başladığı 01 Haziran 2006 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar; 

	5.851.075 adet sigorta poliçesi, 

	1.904.469.387 TL prim desteği, 

	2.336.495.093 TL hasar ödemesi yapıldı. 

2015 yılı içerisinde 81 il, 965 ilçe, 1.661 bucak ve 28.608 köyde; kapsam dahilindeki tüm branşlar-
da toplam 1.375.390 adet Devlet destekli tarım sigortası poliçesi kesilmiş, kesilen poliçeler karşılığın-
da 528.718.000 TL Devlet prim desteği ödemesi ve 692.716.894 TL hasar ödemesi yapılmıştır. 2015 
yılında sigortalanan alan 19,3 milyon dekara, hayvan sayısı ise 1,11 milyon başa ulaşmıştır.

b)  Doğal Afetlerle ‹lgili Çalışmalar

2015 yılında 2090 sayılı Kanun kapsamında 13.904.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve bu ödenek-
ten, doğal afetler nedeniyle zarar gören 5 ilde 278 çiftçiye 1.885.814 TL nakdi yardım yapılmıştır.

Ülke genelinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle; 10 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan 
2015/7510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, 01 Ocak 2015 tarihi ile 31 Aralık 2015 tarihleri 
arasında 40 ilde çeşitli afetlerden zarar gören 52.797 üreticimizin zirai kredi borçlarının ertelenmesi 
için zirai kredi kuruluşlarına komisyon kararları gönderilmiştir.
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14. Pazarlama Çalışmaları

Oluşturulan “tarım ürünleri piyasası izleme ve değerlendirme birimi” tarafından tarımsal ürünler 
günlük olarak takip edilmektedir. 

Örtü altı ürünlerine ait üretici-tüketici fiyatları; Pilot il olarak seçilen ve örtü altı tarımının yaygın ola-
rak yapıldığı Antalya-Muğla-Mersin illerinde başlatılmış olup, bilgi akışı devam etmektedir.

a) Lisanslı Depoculuk çalışmaları 

30 Eylül 2014 tarih ve 2014/6849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tarımsal 
Ürünlerin 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faa-
liyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İliş-
kin Karar, 16 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Ka-
rar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, Lisans Alarak Faaliyet Gösteren 
Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2014/62)”, 17/01/2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Tebliğ kapsamında 16/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere; üçer aylık dönemler halinde yılda dört 
döneme ilişkin olarak kira destekleme ödemeleri yapılmaktadır.

b) Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi

Proje kapsamında Ankara, Amasya, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa ve Trabzon illeri 
pilot olarak belirlenmiştir. Bu illerde faaliyet gösteren 50 adet tarımsal amaçlı kooperatif İl Müdürlükleri 
tarafından belirlenmiş ve bu kooperatifler ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası Fuarlara katılım ile ilgili 7 adet bilgilendirme notu web sayfamızda yayınlanmıştır. 

15. Denetleme Faaliyetleri

Kooperatif ve Birliklerden 2015 yılında denetimi gerekli görülen 141 adeti için denetim onayı alın-
mıştır. Mahallen denetimi tamamlanan 115 adedinin raporları hazırlanmıştır. 

Üretici Birliklerinde bağımsız denetim yapan Bakanlığımızca yetki verilen ve internet sitemizde 
yayımlanan 332 Yeminli Mali Müşavirin 2015 yılı içerisinde 90 adedinin yetki belgeleri yenilenmiş veya 
ilk defa verilmiştir. 

16. ‹dari ‹şler ve Koordinasyon Faaliyetleri 

Bakanlığımızın, 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında Bakanlığımızın orta ve 
uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bun-
lara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının plana yansıtılması için birimler arası 
koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür.

Yatırım programı ve performans programını hazırlamak üzere birimler arası koordinasyon sağlan-
mıştır.

Performans programı, kalkınma plan ve programları ile stratejik plan çerçevesinde Bakanlığımız 
2016 yılı bütçe tasarısı hazırlanmış olup, 2016 Yılı Bütçesi, 2.994.963.800 TL olarak belirlenmiştir. 

Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması koordine 
edilmiştir. 

Yürütülen hizmetlerle ilgili genel müdürlük içi, bakanlık içi, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyon sağlanmaktadır. 

3463 adet BİMER yazışmasına yazılı ve elektronik ortamda cevap verilmiştir
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Birimimizin, görev alanına giren konulardaki mevzuat teklifleri hazırlanarak tasarılar hakkında ve 
diğer kurumlardan gelen kanun, yönetmelik gibi mevzuata ilişkin düzenlemelerle ilgili genel müdürlük 
görüşü oluşturulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen 122 adet sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırıl-
masında koordinasyon sağlamıştır.

Kooperatif, şirket ve şahıslarla ilgili 316 adet haciz kararına ilişkin işlem yürütülmüştür.

Bakanlığımız ile ilgili çalışmalar kapsamında uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlanmış, 
KEK, Tarım Yürütme Komitesi, STA vb. konularda görüş oluşturmuş, teknik işbirliği anlaşmalarında 
(Protokoller, Mutabakat Zaptı) öngörülen hususların gerçekleştirilmesi için Bakanlığın ilgili birimi ile 
koordineli çalışılmıştır.

Periyodik süreçlerde, yatırım gerçekleşme raporları ve dönemsel mali raporlar hazırlanmıştır.

Bakanlık ve bakanlığımız çalışma alanları kapsamında 81 ile yönelik il bilgileri hazırlanarak, isten-
diğinde ilgili makamlara sunulmuştur.

Birimimiz iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarına devam edilmiştir. 

HİEBİS kapsamında hizmetiçi eğitim ile ilgili olarak personelin teknik ve bilişim konularında eğitim 
alması sağlanmıştır.

Birimimiz personeli tarafından kullanılan bilgisayar ve çevre donanımlarının işleyişini sağlamak 
üzere bilgisayarların arıza tespit ve onarım işlemi yapılmıştır.

Personel atama, terfi, intibak, disiplin, görevlendirme, izin, mal bildirim ve emeklilik işlemleri rutin 
olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 112 adet personel ataması gerçekleştirilmiş-
tir.

Genel Müdürlüğümüz birimlerinin muhtelif demirbaş büro malzemesi, kırtasiye ve temizlik malze-
me ihtiyacı bütçe imkanları dahilinde karşılanmıştır.

Birimlerin şehir içi ve şehirlerarası görevlerdeki taşıt ihtiyacını karşılamak üzere 3 adet hizmet taşıtı 
kiralanmıştır.

Bakanlığımız yıl içerisinde gelen toplam 42.658 adet evrak girişi, 30.063 adet evrak çıkışı yapılmış 
olup, bu evraklar taranarak dijital ortama aktarılmıştır. 
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F. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

1. Tarla Bitkileri Araştırmaları

a) Bitki Genetik Kaynaklarının Korunması Çalışmaları

Türkiye’nin bitki örtüsü, önemli yerel kültür bitkilerinin de birçok yabani akrabasını kapsamaktadır. 
Bunlara ek olarak, Türkiye’nin bitki örtüsünde ekonomik açıdan da önemli olabilecek birçok ağaç türü, 
tıbbi ve aromatik bitkiler ile sanayi ve süs bitkileri de yer almaktadır. Bu anlamda Türkiye, biyolojik 
çeşitlilik ve bitki genetik kaynakları bakımından oldukça zengindir. 

Dünyadaki üç önemli gen havuzunun kesişme noktasında bulunması nedeniyle Türkiye’de tür çe-
şitliliği de yüksektir. Avrupa kıtasındaki tüm bitki tür sayısından daha fazlasının ülkemiz coğrafyasında 
bulunması ise bu zenginliğine küresel ölçekte bir değer atfedilmesini sağlamaktadır. 

Türkiye’nin bitki genetik kaynaklarının korunması, uzun süreli muhafazası, sürdürülebilirliği, bilim-
sel araştırmalarda kullanımı ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi son derece önemlidir. Biyolojik çe-
şitliliğin muhafazasında saklanacak örneklerin döllenme ve muhafaza biyolojileri bağlı olarak ex situ 
veya in situ muhafaza stratejileri uygulanmaktadır. 

Ortodoks yapıda tohuma sahip bitkilerin yabani ve kültür formlarının muhafazasını mümkün kılan 
yöntem olan ex situ ile Türkiye’nin sahip olduğu bitki genetik kaynakları çeşitliliğinin, türlerin genetik 
yapılarını bozmadan tohum gen bankalarında uzun süreli muhafazası mümkün olmaktadır. 

Ex-situ koruma kapsamında yöntemler çeşitlenmektedir. Bakanlığımız tarafından uygulanan koru-
ma yöntemleri arasında Botanik Bahçesi ve Gen Bankaları mevcuttur. TAGEM’e bağlı iki Tohum Gen 
Bankası bulunmaktadır. Bunlar; 

	“Ulusal Gen Bankası” Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ Menemen- İzmir. 

	 “Türkiye Tohum Gen Bankası” Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü/ Ankara.

Tohum olarak saklanması mümkün olmayan genetik kaynaklar ise araştırma enstitüleri/istasyon-
larının kontrol ve sorumluluğunda vejetatif olarak “arazi gen bankalarında” muhafaza edilmektedir. 
Ülkemizde 17 Arazi Gen Bankası bulunmaktadır. 

Dokümantasyon çalışmaları, proje kapsamında Türkiye’de yürütülen genetik kaynaklar araştırma 
program ve projelerinden elde edilen bilgilerin, kurulan enformasyon sistemi içerisinde gerçekleşmek-
tedir. Bu sistem içerisinde veri tabanı oluşturma, kataloglama, haritalama çalışmaları yapılmaktadır. 
Aynı zamanda mevcut ve gelecekte eklenecek herbaryum verileri dijital ortama aktarılmaktadır. 

Her iki tohum gen bankasında muhafaza altına alınmış olan materyal sayısı 121.000 örneğe ulaş-
mıştır. Herbaryum ve fungaryum materyalleri de gen bankaları bünyesinde koruma altındadır. 

b) Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

	Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Damızlık Etçi Tavuk Geliştirme 
Merkezi” kurulma çalışmaları başlatılmıştır.

	Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu bünyesinde “Yumurta Tavuğu Geliştirme Merkezi” kurul-
ma çalışmaları devam etmektedir.

	Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Bitkisel Biyoteknoloji Merkezi” ta-
mamlanmış olup; 2015 yılı içerisinde açılışı yapılmıştır.

	Bakanlığımıza bağlı 7 ayrı Enstitü bünyesinde “Meyve, Asma Baz Materyalleri Ar-Ge Merkezi” 
kurulma çalışmaları başlatılmıştır.

	Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Modern Bitki Islahı ve Generas-
yon Atlatma Merkezi” 2015 yılında faaliyetine başlamıştır.
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	Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Yonca Islah Ve Orijinal Tohumluk 
Üretim Merkezi” hizmete sunulmuştur.

	Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Serin İklim Tahıllarında Soğuğa 
Dayanıklılık Test Merkezi’nin kurulması tamamlanmış olup faaliyetine başlamıştır.

	İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Pas Hastalıkları Merkezi kurul-
ma çalışmaları başlatılmıştır. Balıkesir’de Koyunculuk Araştırma İstasyonu bünyesinde “Küçükbaş 
Hayvancılıkta İleri Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulma çalışmaları başlatılmış-
tır.

	Trabzon’da Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Türkiye Su Ürünleri Gen Bankası 
ve Biyoteknoloji Merkezi” kurulma çalışmaları başlatılmıştır.

	GAP Eylem Planı Kapsamında kurulması planlanan Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araş-
tırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca 1000 kişilik konferans salonu 
yapımı işi ay sonuna bitmiş olacak, çevre düzenlemesi ile beraber Mayıs-haziran aylarında açılış 
için uygun hale gelecektir.

	GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan Çiftçi Eğitim Merkezi tamamlanmış olup; 
2014 yılında açılışı yapılarak faaliyetlerine başlamıştır.

	Ankara’da yaklaşık 2.500 da alanda Türkiye Milli Botanik Bahçesinin 31 Ekim 2013 tarihinde te-
meli atılarak seralar kompleksi ve sınır ihatası inşaat işleri başlamıştır Giriş ve Karşılama Merke-
zi’nin ihalesi yapılmış ve inşaat işlerine başlanmıştır Herbaryum, Altyapı ve Genel Peyzaj ihalesi 
tamamlanmış olup, yer teslimi yapılmıştır Bitki Sarayı yapım işi için ihale dosyası hazırlık safhası 
devam etmektedir.

	İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Bitkisel Doku Kültürü Merkezi Laboratuvarı 
faaliyetlerine başlamış olup; tam kontrollü sera yapımında yaşanan aksaklıklar nedeni ile 2016 
yılında tamamlanarak açılışı yapılacaktır.

c) Çeşit Geliştirme Çalışmaları

Tescil işlemlerinin başlatıldığı 1963 yılından 2015 yılı sonuna kadar Tarla Bitkilerinde 19.04.2015 
tarihi itibariyle 58 türlerinde toplam 3051 çeşit tescil edilmiş olup 940 adedi kamu adına geliştirilerek 
tescil ettirilmiştir.

Bakanlık araştırma enstitüleri tarafından tescil ettirilen çeşitlerin %99’u tamamen yerli çeşitlerdir.

Bugün ülkemizde üretimde kullanılan; ekmeklik buğdayın % 95’i, makarnalık buğdayın % 98’i, ar-
pa’nın % 99`u, nohut, mercimek ve çeltik çeşitlerinin %100’ü araştırma enstitülerimizce geliştirilmiştir. 
Bunun yanında yağlı tohumlardan; aspir, susam ve yer fıstığı çeşitlerinin % 100’ü, pamuk çeşitlerinin 
% 5’i, soya çeşitlerinin % 30’u ve ayçiçeği çeşitlerinin % 8’i yine kendi çeşitlerimizdir.

Geliştirilen çeşitlerden bazıları; Şili, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Sudan, 
Suriye, Tacikistan, Makedonya, Benin, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Libya ve Kıbrıs’ta ekilmektedir. 

25.9.2014 tarihinde Bitki Çeşit, Çeşit Adayı ve Islah Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına Devri, 
Tohumluk Üretimi ve Pazarlama Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik, 29130 sayılı Resmi Gazete ’de 
yayınlanmıştır. Bu kapsamda 9 enstitüsü tarafından 20 türde 143 çeşit/Hat satışı gerçekleştirilmiştir.
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Patates Anaç Tohumluğu 

Gerçekleştirilen alt yapı yatırımları (doku kültürü lab. ve seralar) ile Ülkemizin ihtiyaç duyduğu pa-
tates anaç tohumluğunun %10’u üretilebilecek duruma gelinmiştir. Ayrıca özel sektöründe devreye 
girmesi ile ülke ihtiyacının %25’ini karşılayabilecek üretim programı başlatmıştır.

Tohumluk ve yemeklik patates üretim alanlarının belirlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Tohum-
luk üretim alanları olarak; Sivas, Kayseri, Konya, Tokat, Kahramanmaraş, Kütahya, Niğde, Eskişehir, 
Erzincan ve Erzurum illerinde yaklaşık 207.400 hektar alanın kullanılabileceği tespit edilmiştir. Tohum-
luk üretimleri belirlenen bu alanlarda yapılmaktadır.

Ülkemize ait yerli çeşitlerin geliştirilmesi kapsamında 2007-2012 yıllarında toplam 311.000 melez 
tohum elde edilmiş ve seleksiyon çalışmaları başlatılmıştır. Kurulan doku kültürü altyapıları kullanıla-
rak 2013 yılı içerisinde ilk yerli patates çeşitlerinin tescil başvuruları yapılmış, bugün itibari ile biri sa-
nayilik, biri de yemeklik olmak üzere 2 adet yerli patates çeşidi tescil ettirilmiş, 10 adet çeşit adayının 
ise tescil süreci devam etmektedir.

2. Uluslararası Projeler

a) GEF Projeleri

Bakanlığımız koordinatörlüğünde Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile yürütülen 
biri ulusal (Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi, 2013-2016), biri küresel (Beslen-
me ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi, 2012-2017) olmak üzere iki proje bulunmaktadır.

b) KKTC Projeleri

Bakanlığımız ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında “Araştırmalar Alanında İşbir-
liği ”Protokolü kapsamında yürütülen projeler;

	KKTC Koşullarına Uygun Fiğ Hatlarının Geliştirilmesi ve Fiğ Tescili

	KKTC koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık mısır çeşitlerinin, verim ve bazı kalite 
özelliklerinin belirlenmesi üzerine

	KKTC Koşullarında Yetiştirilebilecek Bazı Sıcak ve Serin İklim Çim Bitkilerinin Adaptasyon Yete-
neklerinin Belirlenmesi Projesi

Proje Danışmanlıklarını Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Ens-
titüsünden uzmanlar yapmaktadır.

c) IWWIP (Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı) PROJES‹

Türkiye-ICARDA-CIMMYT ortaklığında CWANA (Orta, Batı Asya ve Kuzey Afrika) bölgesi ve talep 
eden diğer ülkelere ıslah materyali temin etmek amacıyla 1991 yılında IWWIP projesi başlatılmıştır. 

IWWIP programı ile 52 ülkede, 150 ıslah programına materyal gönderilmekte ve gıda güvenliğine 
katkıda bulunulduğu gibi ülkemizin görünürlüğünü de arttırılmaktadır. 

Ülkemiz öncülüğünde yürütülen program kapsamında geliştirilen materyal ıslah programlarında 
kullanıldığı gibi bu materyalden doğrudan çeşit te geliştirilmektedir.

Bu güne kadar CWANA bölgesinde 11 ülkede 59 adet çeşit tescil ettirilmiş ve 2,4 milyon ha alanda 
ekilmektedir. Bunun 1 milyon ha’ı Türkiye’dedir. 
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3. Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları

a) Anadolu Alacası Geliştirme Projesi

Proje kapsamında; 

	2015 yılında embriyo transferinden 15 baş buzağının doğumu gerçekleşmiş olup, projeden elde 
edilen toplam buzağı sayısı 386 baştır. 

	Embriyo transferi sonucu doğan yavrulardan dişiler donör olarak, erkekler ise beklenen süt verim-
leri ve ebeveyn verimlerine göre 41 aday boğa seçilmiştir, bu boğalar;

	18 başı Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, 

	5 başı ÜNİVET (Konya), 

	3 baş GENOTEK isimli firmalara, 

	4 baş Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) aracılığı ile Sudan‘a, 

	10 baş Gentürk Boğa istasyonuna spermaları üretilmek üzere verilmiştir

Bu kapsamda Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünde yaklaşık 285.250 doz sperma 
sağımı yapılmıştır. 

	Sürüde periyodik (3-6 aylık dönemler) olarak hastalık (IBR, BVD, BT, BL, Tuberkulosis, Leptospi-
rosis, Brucellosis) taraması yapılmıştır. 

	Proje kapsamındaki hayvanlarla ilgili tüm bilgiler (kimlik, gelişim, hastalık, kızgınlık, aşım, doğum, 
laktasyon ve operasyon kayıtları) ile proje kapsamındaki embriyo transferi çalışmaları bilgisayar 
ortamında kayıt altına alınmakta ve sistematik olarak takip edilmektedir. 

b) Hayvansal Üretim Araştırmaları Projesi

	Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi kapsamında verim kayıtlarına göre 500 baş kaliteli damızlık 
seçimi yapılarak yetiştiricilerinin kullanımına sunulmuştur.

	Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında 60 ilde, 152 alt proje yürütülmüş 
olup, 6.500 yetiştirici elinde yaklaşık 1.000.000 baş hayvanda verim kaydı alınmış ve yetiştiricilere 
52 Milyon TL destekleme ödemesi yapılması planlanmıştır.

	Mandaların Islahı ile mandacılıktan elde edilen gelirin artırılması, üstün damızlık manda boğası 
yetiştirilmesi amacı ile yürütülen Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi kapsamında 2015 
yılında 17 ilde, 3.735 manda yetiştiricisine ait 27.269 mandadan verim kaydı alınmış ve yetiştirici-
lere 22.528.450,00 TL, destek ödemesi yapılmıştır.

c) Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Tescil Çalışmaları

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Çalışmaları

Enstitüde Koruma kapsamında; 4 sığır, , 4 koyun, 1 keçi, 2 tavuk ve 1 arı ırkı ile 3 ipekböceği hattı 
koruma altına alınmıştır ve tanımlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Halk Elinde Koruma çalışmaları kapsamında; 24 büyükbaş, küçükbaş hayvan ve arı ırkına ait 
23.825 baş hayvan ile 10.000 arı kolonisi 25 ilde 763 yetiştirici elinde korumaya alınmıştır. Bu amaçla 
4.093.820 TL destekleme ödemesi yapılması öngörülmüştür, ödemeler devam etmektedir. 
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Gen Bankasında Koruma çalışmaları kapsamında; Lalahan HMAE ve TÜBİTAK-MAM GMBE de 
olmak üzere iki adet gen bankası oluşturulmuştur. 17 küçükbaş, 7 büyükbaş, 5 at ve 2 tavuk ırkına ait 
DNA, hücre, doku, embriyo ve sperma dondurularak muhafaza altına alınmış ve moleküler düzeyde 
ön tanımlamalar yapılmıştır. 

Evcil hayvan genetik kaynakları envanteri, tanımlama, risk ve eğilimlerin izlenmesi, koruma, ge-
liştirme, sürdürülebilir kullanımı, politika ve alt yapı oluşturma stratejik alanlarında stratejik öncelik ve 
eylemlerin yer aldığı “Türkiye Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı (2015-2020)” 
hazırlanmıştır.

Evcil Hayvan Tescil Çalışmaları

Bu kapsamda Honamlı Keçisi tescil edilmiş olup, 2004 yılından bu yana toplam 62 hayvan ırk, tip, 
hat ve hibrit tescil edilmiştir. 

d) Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Projesi

Yumurtacı Damızlık Geliştirme Projesi 

Islah çalışmaları sonunda geliştirilerek Atabey, Atak, Atak-S ismi verilen yerli yumurtacı damızlık-
ların enstitüdeki sayısı 25.000’e çıkarılmış ve sektöre sunulan yerli hibrit miktarının arttırılması ve 
hibritlerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Bu kapsamda; 

	624 adet gözden oluşan yumurta tavuğu civciv kafes tesisi kurulmuştur. 

	1.839.436 adet damızlık yumurta üretimi yapılmış, 10.830 adedi kuluçkahane ruhsatı olan işlet-
melere satılmış, kalanı kendi kuluçkahanemizde civciv üretiminde kullanılmıştır.

	729.304 adet civciv üretimi yapılmış, bunun 47.244 adedi kendi sürümüzü oluşturmak üzere Araş-
tırma Enstitüsünde kalmış, geri kalanı ticari işletmelere satılmıştır.

	4.576.852 adet Yemeklik yumurta üretimi gerçekleşmiştir (Kasım sonu itibariyle)

Projenin, süreklilik arz eden ıslah çalışmalarına devam edilmiştir. Sağlanan genetik ilerlemenin 
sürdürülmesi ve daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla ıslah faaliyetlerine devam edilecektir.

Etçi Damızlık Geliştirme Projesi 

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen proje ile yurt içinde kendi etçi 
ebeveynlerimizi elde etmek suretiyle dışa bağımlılığın sakıncalarından kurtulup, yabancı hibritlerle re-
kabet edebilecek daha ucuza yerli hibritler piyasaya sunulmuş olacaktır. Proje kapsamında, yumurta 
tavuğundan sonra et tavuğunda da yerli hatlar geliştirmek amacıyla, ıslah çalışmalarına başlanacaktır. 

e) Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi

Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği projesinin alt faaliyetleri kapsamında, yetiştiricilik sektörüne alter-
natif türler olarak sunulan fangri, mercan, minekop, sinagrit ve sivriburun karagöz türlerinde araştırma-
larda tam olarak başarı sağlanmıştır. Bu türlerin özel sektörce yaygın üretimi başlatılmıştır. Karadeniz 
Alabalığı ile Karadeniz’de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilmek-
te, keza Mersin balığı Yetiştiriciliği ve Koruma Stratejisi çalışmaları da önemli bir gelişim kaydetmiştir. 
İç ve dış pazar şansı yüksek Sarıağız ve Lahoz balıkları ile ilgili kültüre alınabilme imkanları, sınırlı 
anaç stok bulunması ve cinsel olgunlaşma yaşı geç olduğundan çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 
Türkiye iç sularında bulunan bazı Aphanius türlerinin (3 Adet) yapay koşullarda üretim özelliklerinin 
belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Kırlangıç balığı ile Doktor balıklar ve kefal türlerinin 
kültüre alınması çalışmaları başlatılmıştır. 
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Balıkçılık Yönetimi ve teknolojisi faaliyetiyle; Doğu Karadeniz’de Gırgır Balıkçılığının hamsi stokları 
üzerinde baskısı araştırılmış ve böylece gırgır balıkçılığının bu bölgede izlenmesi sağlanmıştır. İzleme 
projesi olduğu için sürekli bir projedir. Ayrıca Karadeniz’de balıkçılığımız üzerindeki baskısını ölçmek 
için Trol Balıkçılığını İzleme amaçlı çalışmalar yürütülmüş olup, toplanan biyolojik ve avcılık verilerinin 
analizi yapılmıştır. 

Su Ürünleri / Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi faaliyetiyle; Keban Baraj Gölü Kerevit 
stok ile Batı Karadeniz Demarsal Balık Stokları ve Marmara Denizi’ndeki Derin Su Pembe karidesi 
Stok Çalışmaları tamamlanmış olup, Batı Karadeniz’deki demarsal balık stokları rutin izleme projesi 
olarak devam edecektir. Yine bu faaliyet kapsamında Bandırma ve Saroz Körfezlerinde İhtioplankton 
Bolluk ve Dağılımının Araştırılması çalışmaları tamamlanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesinde hamsi ve 
istavrit balığının yumurta, larva ve genç bireylerin dağılım ve bolluğu araştırıldı.

Su Ürünleri Genetik Kaynakların Korunması faaliyetiyle; Genetik kaynakları kayıt altına almak, 
korumak, karakterizasyonunu yapmak ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması çalışmaları yürütül-
müştür. Bu bağlamda “Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik” kapsamında; su 
ürünleri genetik kaynaklarımızdan yaygın olarak ülkemiz sınırları içinde mevcut olan,Kerevit, (Astacus 
leptodactylus )- Akdeniz midyesi, (Mytilus galloprovincilais)- Kalkan, (Psetta maxima)-ve Karadeniz 
alabalığı, (Salmo trutta labrax) tescil edilmiştir. Halen ticari değeri olan su ürünleri türlerinden hamsi, 
inci kefali, tıbbi sülük, doktor balıkları Bakanlığımız adına tescil çalışmaları devam etmektedir.

2015 yılında sucul genetik kaynaklarımızın yurt dışına izinsiz çıkışını engellemek ve yabancı araş-
tırmacıların yurt içinde yapacakları çalışmaları kontrol etmek amacıyla; “Su Ürünleri Genetik Kaynak-
larının Araştırma Amaçlı Kullanılması ve Yurt İçine Girişi ile Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönet-
melik” 9 Haziran 2015 tarih ve 29381 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
kapsamda, 2015 yılı içerisinde yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bu yana 5 adet projeye araştırma 
izni verilmiştir.

2012 yılında yürürlüğe giren Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kulla-
nımı Hakkında Yönetmelik kapsamında 2015 yılında 2 ayrı su ürünleri genetik kaynakları koruma tav-
siye komisyonları toplantısı gerçekleştirilmiş; su ürünleri genetik kaynaklarının korunmasına yönelik 
yapılabilecek çalışmalar konusunda tavsiye kararları alınmıştır

Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar faaliyetiyle; son beş yılda genetik çalışmalara hız verilmiş 
olup, Antalya ve Trabzon’da iki laboratuar oluşturulmuş, alabalık türleri, mersin balığı gibi türlerde 
genetik yapının belirlenmesine ilişkin çalışmalar sonuçlandırılmış, İnci Kefali popülasyonlarının ge-
netik yapısı belirlenmiştir. Ayrıca Göller Bölgesi ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi Sülük Faunasına ait 
projeler tamamlanmıştır. Karadeniz’deki kirlilik çalışmaları ile ilgili faaliyetler uzun soluklu çalışmalar 
olduğu için devam etmektedir. Antalya körfezi ve barajlarda kirliliğin ve ağır metal etkisinin izlenmesi 
için çalışmalar başlatılmıştır.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kerevit Araştırma Merkezi 
2015 yılında faaliyete geçmiştir. Merkezde kerevit üretimine yönelik AR-GE çalışmaları ve sonrasın-
da gerçekleştirilecek üretim faaliyetleri ile sağlıklı yavru kerevit üretimine başlanarak azalan doğal 
stokların takviye edilmesi ve göllerin sağlıklı kerevitlerle restorasyonu sağlanabilecektir. Bu araştırma 
merkezi ile kerevitin yanında, aynı zamanda diğer iç su türlerimizle ilgili daha detaylı yetiştiricilik ve 
hastalıkla mücadele çalışmaları gerçekleştirilebilecektir

2015 yılı içinde, Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi Programı kapsamında 15 adet, Su Ürünleri Islah 
ve Yetiştiriciliği Programı kapsamında 14 adet, Su Ürünleri Genetik Kaynakları Programı kapsamında 
3 adet, Doğal Kaynaklar ve Çevre programı kapsamında 5 adet, olmak üzere toplam 37 adet proje 
devam etmekte olup 13 adet proje 2015 yılında sonuçlanmıştır. 
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COFASP (Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing) akronimi ile sunulan ve 
2013-2017 döneminde yürütülecek AB projesinde 3 alt projemiz desteklenmektedir. 16 ülkeden 27 
araştırma kuruluşunun ve ülkemizden TAGEM’in dahil olduğu COFASP projesinde araştırma kuruluş-
ları arasında işbirliğini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda enstitülerimizin dahil olduğu 2015 yılı 
içerisinde başlayan 3 tane işbirliği projesi bulunmaktadır.

TAGEM Su Ürünleri Araştırmaları koordinatörlüğü tarafından AB Katılım öncesi fonlara (IPA) su-
nulan proje ön değerlendirme aşamasını geçmiştir. 2016 yılında başlayacak 7 Milyon Euro bütçeli bu 
proje ile ekosistem tabanlı balıkçılık yönetiminin tüm denizlerimize uygulanması, ticari balık stokları-
nın uydu bağlantılı sistem ile sürekli olarak izlenmesi ve veri alınması amaçlanmaktadır. 

f)  Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi

Ülkemizin su ürünleri ve balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhafazası için 
Trabzon’da bulunan Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde 7 bin metrekarelik alanda 
ulusal düzeyde bir gen bankası olan “Türkiye Su Ürünleri Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi” 
kurulacaktır. 2015 yılında inşaatı başlayan Gen Bankasında; biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir 
yönetimi için plankton, bentik ve balık biyolojisi (histolojik, plankton ve yaş okuma) çalışmalarının 
yapılacağı laboratuarlar, elde edilen materyallerin muhafaza edileceği arşiv ve müze oluşturulacaktır. 
Bu bağlamda sperm, doku, DNA ve su ürünleri müzesi ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeni 
çalışmaların yapılabileceği bir koleksiyon oluşturulacaktır. Ayrıca, doğal genetik kaynakların (balık 
ve sucul organizmalar) karakterizasyonun yapılıp ve koruma stratejilerinin oluşturulması için altyapı 
geliştirilecektir. Nesli tehlikede olan endemik türler ile ticari değeri yüksek olan türler vb. su ürünlerinin 
canlı muhafazası sağlanacak olup, Gen Bankası tamamlandığında birbirinden bağımsız kapalı devre 
sistemler ile her balığın özelliğine göre ortam sağlanabilecektir.

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde, dünyada Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili yeni eğilim-
lere uygun olarak bir biyoteknoloji merkezine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde hayvancı-
lık ve tarımsal alanlarda hizmet veren benzer merkezler olmasına karşın su ürünleri alanında böyle bir 
merkez bulunmamaktadır. Bu yönüyle de kendi alanında ilk olma özelliği taşıyacaktır.

4. Toprak Ve Su Kaynakları Araştırmaları

a) Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları

Ülkesel Projeler

TAGEM, X. Kalkınma Planındaki “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı” altında 
2015-2018 dönemi için “Sulamada yeni tekniklere ilişkin Ar-Ge Çalışmalarının ve yeni uygulamaların 
artırılması”,” Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Tarım Üreticilerine Yönelik Eğitim ve Yayımın Artırılması 
“,“Destekleme politikalarının geliştirilmesinde bölgesel su kısıtı ve çevrenin korunması unsurlarının 
göz önüne alınması” politikaları ve uygulamalarında sorumlu ve ilgili kuruluş olarak yer almıştır. Bu 
kapsamda ülkesel ve bölgesel araştırma faaliyetleri ve eğitimler yapılmıştır.

Sınırlı olan su kaynaklarının tasarrufu ve verimliliğinin artırılması için geliştirilebilecek tüm yöntem-
lerin değerlendirilmesi amacıyla “Kısıtlı Su Koşullarında Su Tasarrufu Sağlayan Sulama Yöntemlerine 
Göre Bitki Sulama Programlarının Oluşturulması” ülkesel projesi hazırlanmış olup, 2015 yılında Ülke 
ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda ürün potansiyelimizde öne çıkan ve bitki su ilişkileri ile 
bağlantılı olarak öncelikle çalışılması öngörülen ürünler projelendirilmiştir. 2016 yılında 8 Araştırma 
Enstitüsünde farklı bölge ve ürünlerde 12 Araştırma Projesi bu kapsamda yürütülmektedir. Çalışılan 
bitkiler; mısır, soya, pamuk, şekerpancarı, bağ, elma, greyfurt, susam, zeytin Çalışma bölgeleri; GAP, 
Batı Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’dur.
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Sulama suyu kalitesi izleme ve değerlendirme çalışmaları ile ilgili olarak; Düşük Kaliteli ve Arıtılmış 
Suların Sulamada Kullanılması’ eylemi altında yer alan ‘Trakya Bölgesi Su Kaynakları Kalitesinin ve 
Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Projesi’ pilot alanda 2015 yılında başlamıştır. İller 
bazında örnekleme noktaları belirlenmiştir ,süreç içerisinde öngörülen diğer bölgeler için de proje 
geliştirilecektir. Ege bölgesinde arıtılmış suların özellikle yüzeyaltı damla sulama sistemlerinde kulla-
nılmasına yönelik araştırmalara devam edilmektedir.

Sulama Alt yapılarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonu projesi kapsamında 15 Enstitüde sulama 
alt yapıları hizmetlerinin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının basınçlı 
sulama sistemleriyle entegrasyonu kapsamında Mobil Güneş Pillerinin Tarımsal Sulamada Kullanımı 
ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

KKTC Projeleri

Bakanlığımız ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında “Araştırmalar Alanında İşbir-
liği ”:Protokol kapsamında, tarımsal sulamaya ilişkin 2 adet proje yürütülmektedir. Ülkemizden götürü-
lecek olan yıllık 70 milyon m3 suyun yarısının tarımsal amaçlı kullanılacağı dikkate alındığında ülkede 
yetiştirilen bitkilerin su tüketimlerinin önceden bilinmesini kaçınılmaz hale getirmektedir. Ekonomik 
öneme sahip bitkilerin su tüketimlerinin en kısa sürede belirlenmesi ve Kıbrıs üreticisine su tasarrufu 
sağlayan yöntemler konusunda bilgi verilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda proje sonuçları 
bölge üreticisi için önem arz etmektedir.

Yayım Projeleri

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Tokat, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal 
Meteorolojisi Araştırma İstasyonu/ Kırklareli ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ Şanlıurfa Tarımsal 
Sulama ve Arazi Islahı Bölümleri tarafından sonuçlandırılmış ve yayınlanmış projeler Tarımsal Yenilik-
lerin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi olarak kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur. Bu kapsamda 
Tokat da yapılan Yayım projesi faaliyetleriyle geniş katılımlı Çiftçi Bilgilendirme toplantısı yapılmış ve 
damla sulama teknik broşürü dağıtılmıştır. Kırklareli’nde yapılan yayım projesi ile de tarla günü, çiftçi 
toplantısı, hizmetiçi eğitim, basılı yayın ve köy bazlı çiftçi eğitimi 2015 yılı için gerçekleştirilmiştir. Şan-
lıurfa da yapılan Yayım Projesi ile 2015yılında Demonstrasyon, Tarla Günü, Çiftçi Toplantısı, Basılı 
Yayınlar Faaliyetleri gerçekleştirilerek, Şanlıurfa ve civar köylerinde çiftçi ve üreticiler üzerinde olumlu 
etki yapabilecek farkındalık oluşturulmuştur. 

Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketim Rehberi ve Sulama Teknikleri Rehberi

Havzalarının su verimlerinin ve havza su bütçesinin ortaya konulması, Tarımsal desteklerin, iklim, 
toprak ve topografyanın yanı sıra, mevcut su potansiyeli ve bitkilerin su tüketimini de dikkate alarak, 
alt havzalar düzeyinde belirlenebilmesi ve sulama projelerinin planlama, tasarım ve işletme safhala-
rında kullanılacak bitki su ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi için Bitki Su Tüketim Rehberi güncellenmiş-
tir.  255 meteoroloji istasyonu verilerinde 86 bitkinin Bitki Su Tüketim ihtiyacı hesaplanmıştır. Rehber 
basılı ve internet ortamında 2016 yılında uygulama birimlerinin hizmetine sunulacaktır.

Strateji Belgeleri, Kalkınma Ve Eylem Planları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (BTYK)’nun 23. Toplantısında alınan kararlar ge-
reğince hazırlanan Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Eylem Planında (2012-2016) Su alanında 
tematik ileri araştırma merkezlerinin kurulması stratejik eylemlerinde TAGEM “Sorumlu Kuruluş ve 
İlgili Kuruluş” olarak görev almıştır. Bu planda; “Tarımsal Sulama” başlığı açılmış ve yüksek öncelikli 
olarak yer almaktadır. Bu temalardan GTHB/TAGEM olarak 2 Alt Eylemde sorumlu kuruluş olup 6 
aylık dönemlerde TUBİTAK’ a raporlamalar yapılmıştır.
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10. Kalkınma Planı Kapsamında, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda 
yürütülmekte olan, “Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Artırılması” baş-
lıklı bileşende İlgili Kuruluş olarak Bakanlığımız yer almakta olup, işbirliği çerçevesinde, GAPTAEM/
Şanlıurfa da 3 ve UTAEM/Menemen-İzmir’de 2 olmak üzere toplamda 5 Çiftçi Eğitimi 2015 yılı için 
programa alınmış ve Sulama Birlik ve Kooperatiflerinden katılım sağlayan çiftçiler ile eğitimler tamam-
lanmıştır.

b) Bitki Besleme Ve Toprak Araştırmaları

Ülkesel Projeler

Toprak ve su kaynaklarının uzun dönem kalitesini korumak ve iklim değişikliğine adaptasyon ama-
cıyla “Ülkesel Coğrafi Organik Karbon Bilgi Sistemi” projesi FAO destekli olarak tamamlanmıştır. Tür-
kiye topraklarının yerel, bölgesel ve ülkesel düzeyde tarım alanları ve meralarının verimlilik durumla-
rını ve karbon miktarları belirlenmiş olup, 1/ 500 000 ölçekli “organik karbon haritaları” ile “verimlilik 
haritaları” oluşturulmuş ve “Organik Karbon Coğrafi Bilgi Sistemi Web Portalı” hazırlanmıştır. Bu ça-
lışmaya daha kapsamlı olarak, “Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik 
Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması” Ülkesel Projesi 
entegre edilecektir. Bakanlığımıza bağlı 12 araştırma enstitüsü tarafından yürütülen projede, tarım 
toprakları daha fazla örnek ile (50.000 adet) yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde, verimlilik potansiyel 
toksik element içerikleri belirlenmektedir. Proje çıktıları, 1/100000 ölçekte toprak haritaları olup, veri-
leri güncellenebilir-sorgulanabilir nitelikteki “Ulusal Toprak Veri Bankasına” yüklenecektir.

Kurumlar arası işbirliği kapsamında araştırma çalışmalarımız devam etmektedir. TAGEM ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Ulusal Bor Enstitüsü (BOREN) işbirliği ile ülke ekonomisinde stratejik 
öneme sahip doğal kaynakların tarımda değerlendirilmesini; amacıyla araştırma programları gerçek-
leştirilmektedir. TAGEM bünyesindeki Araştırma Enstitüleri tarafından “Ülkesel Tarım Bor Programı” 
kapsamında 2015 yılına kadar 13 adet uygulama projesi yürütülmüş ve toplam 2 milyon TL’yi aşan 
mali destek sağlanmıştır. Proje çağrıları devam ettiği sürece yeni proje teklifleri sunulmaktadır. Proje 
sonuçlarının üreticilere tanıtımı amacıyla 2015 yılı nisan ayı içerisinde “Ayçiçeği Bor Günleri” düzen-
lenmiş ve büyük oranda bor eksikliği saptanan Trakya Bölgesinde Ayçiçeği Tarımında Bor kullanımı 
bilinci oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Çevreye dost ve doğal kaynakların etkin kullanımı ile ekonomiye kazandırılması amacıyla “Biyolojik 
Gübrelerin Geliştirilmesi ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi” Ülkesel olarak yürütülmektedir. 
Toprağa besin elementleri sağlayan veya onları bitkiye yarayışlı hale getiren, serbest veya simbiyotik 
yaşayarak, havanın serbest azotunu bağlayan bakteriler, özellikle fosforu ve diğer bazı besin element-
lerini bitkiye ulaştıran mikorizalar, fosfor çözücü bakteriler, bitki gelişimini teşvik eden rizobakterileri 
(PGPR) gibi mikroorganizmaların, topraklarımızdan izolasyonları, tanımlanmaları ve etkinliklerinin 
tespiti ile mikrobiyal gübrelerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Proje sonunda mikrobiyal gübre üretimi 
için “Biyolojik Gübre Gen Bankası” oluşacak, mikrobiyal gübre üreticilerine başlangıç kültürü sağla-
narak, bu ürünlerin dışarıdan ithalini azaltmak ve yerel üretimlerin kullanımının yaygınlaştırılacaktır. 

Organik atık ve artıkların tarım alanlarında kullanımını yaygınlaştırmak için “Organik Atık ve Artık 
Yönetimi” Entegre Projesi hazırlanmıştır. Atıkların gübre olarak kullanımı, kompostlama tekniklerinin 
geliştirilmesi, biyogaz tesisinden çıkan organik materyallerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böy-
lece yerel kaynakların kullanılması, ucuz organik gübre üretimi ile kimyasal gübre kullanımının azaltıl-
ması, atık ve artıkların değerlendirilmesi ve çevre dostu üretim sağlanacaktır. Ayrıca Türkiye’deki atık 
ve artık potansiyeli de ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Tarımsal girdinin etkin kullanımı ve verimliliği artırmak için, gübre tüketiminde tasarruf sağlayan 
çevre dostu hassas tarım teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla da 
projeler yürütülmektedir. Tarımsal girdinin etkin kullanımı ve verimliliği artırmak için, gübre kullanımın-
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da % 25-30 tasarruf sağlayan çevre dostu Hassas Tarım Teknolojileri üretici işbirliği ile geliştirilmiş ve 
çiftçilerce kullanılabilecek ekipmanlar desteklemeler kapsamına alınması sağlanmıştır.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılının “Toprak Yılı” ilan edilmesi nedeniyle “4. Uluslararası Ka-
tılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi” 1-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta dü-
zenlenmiştir. Kongrede ‘’Toprak Yönetimi, Su Yönetimi, İklim Değişikliği ve Havza Yönetimi, Tarımsal 
Mekanizasyon ve Bilgi Teknolojileri ve Tarım Ekonomisi ve Kırsal Kalkınma’’ ana başlıkları altında 
gerçekleşen kongrede, 8 adet ulusal ve uluslararası çağrılı bildiri ile 150 sözlü, 100 poster bildiri su-
nulmuştur. Kongreye CIMMYT, FAO, ICARDA gibi organizasyonların yanı sıra, TİKA (Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) ve DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı), Belediye, Üniversite 
ve Valilik destek sağlamıştır. Yine “2015 Uluslararası Toprak Yılı” kapsamında “Avrasya Toprak Pay-
daşlığı Toplantısı” Haziran 2015 tarihinde Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Avrasya Ülkelerini (Balkanlar, 
Rusya ve Orta Asya) içine alan bu insiyatif içerisinde, ülkemiz tecrübelerinin az gelişmiş ve gelişmekte 
olan dost ülkeler ile paylaşılması, yakın gelecekte tarafımıza fayda sağlayacak şekilde yatırım olanak-
ları haline dönüştürülmesi sağlanacaktır. 2015 Toprak yılı kapsamında Araştırma Enstitülerimiz tara-
fından Konya, Eskişehir, Ankara ve İzmir’de çeşitli panel, sergi ve eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. 

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı (COP 12) 12-23 Ekim 
2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Sözleşmeye taraf 195 ülkeden devlet başkanları, ba-
kanları, parlamenterler, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve delegasyonlar ile yaklaşık 10 bin uz-
man toplantıya katılım sağlamıştır. Bakanlığımız adına yapılan panelde, “Türkiye’de Tarımsal Ekolo-
jik Bölgelerin ve Ürünlerin Potansiyel Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi”, “Ulusal Mera Kullanım ve 
Yönetimi” ve “Türkiye Topraklarının Bazı Verimlilik ve Organik Karbon (TOK) İçeriğinin Coğrafi Veri 
Tabanının Oluşturulması” Ülkesel projelerinin sonuçları ile Konya Araştırma Enstitümüzce hazırlanan 
“Yeşeren Çöl Karapınar” sunumları yapılmıştır.

TAGEM-ARGE Programı kapsamında yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları devam 
etmektedir. Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları olarak, yerel mikrobiyal gübrelerin geliştirilmesi, nano 
gübreler, toprak laboratuvar yöntemlerinin geliştirilmesi, hassas tarım ve yüzey altı drenaj sistemlerinin 
geliştirilmesi konularında olmak üzere 2015 yılında toplam 12 adet proje programa alınmıştır. 

Toprak ve Su Laboratuvarları Akreditasyonu: Toprak, gübre, bitki ve sulama suyu analizlerinin ül-
kesel seviyede bir standarda getirilmesi, analiz metotlarında birliktelik, analiz kalitesinin doğruluğu ve 
güvenirliği açısından laboratuvar akreditasyonu önemlidir. Bu kapsamda Toprak Gübre ve Su Kaynak-
ları Merkez Araştırma Enstitüsü ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Laboratuvarları akredite olmuştur. 
TAGEM olarak TRGM nün işbirliği ile Toprak, Bitki ve Su Analizlerini yapan 7 Araştırma Enstitüsünün 
(Mersin, Antalya, Menemen, İzmir, Konya, Yalova, Eskişehir) TS EN 17025 Standardında Akreditas-
yonu için gereksinim duyulan eğitim, bilgilendirme ve kapasite geliştirilmesi çalışmaları devam etmek-
tedir. Ayrıca toprak ve su analizlerinde, laboratuvarların yetkilendirilmesi, kontrolü ve denetimleri 2015 
yılında da yürütülmüştür. 

Toprak-Bitki-Su Analiz Laboratuvarlarımız alt yapısı ile bölgede konu ile ilgili çalışan Üretici, Çiftçi, 
Kamu, Üniversite, Özel-Tüzel Kurum ve Kuruluşlara yönelik uluslararası kalite güvenliğinde hizmet 
vermeye devam etmektedir. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, BEBKA (Bursa Es-
kişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenerek, “Toprak-Bitki-Su Analiz ve Fizyoloji Labo-
ratuvarlarının İnovasyonu” projesi kapsamında Mayıs 2015 de hizmete açılmıştır. Ayrıca Kahraman-
maraş Araştırma Enstitümüzde de “Toprak Su Laboratuvarı” tam donanımlı olarak üretici ve araştırma 
çalışmalarına yönelik analizlere başlamıştır.

Toprak ve su kaynaklarının korunması konusunda çocuklarda bilinç düzeyini artırmak amacıyla 
“Geleceğimi Koruyorum” sosyal sorumluluk projesi başlatılmıştır. Proje, Bakanlığımız ile Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında 2015 yılında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, TAGEM koordinasyonunda 
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ve Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü sorumluluğunda yürütülecektir. Okul 
ve okulöncesi eğitimde çocukların toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve korunmasına yönelik bilinç 
düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında 30 büyükşehirdeki okulöncesi ve 1. 2., 
3., ve 4. sınıf öğrencilerine toprak ve su temalı yap-boz, hikâye kitapları, animasyon filmleri, kamu 
spotları, tiyatro oyunu ve resim yarışması gibi faaliyetleri yürütülecektir.

 Uluslararası Projeler

Avrupa Birliği Horizon 2020 kapsamında “Tarım ve ormancılık kaynaklı sera gazlarının izlenmesi ve 
zararlarının azaltılması” başlıklı bir ERA-NET Cofund Projesi toplantısı Şubat 2015 tarihinde Brüksel’ 
de yapılmıştır. Toplantıya Türkiye, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Hollanda, Yeni Zelanda tem-
silcileri katılmışlardır. Projenin amacı, katılımcı ülkeler arasında ulusal tarım ve ormancılık kaynaklı 
sera gazı izleme ve azaltım araştırmalarını hedefleyen ortak bir araştırma çağrısının finanse edilme-
sidir. AB ve küresel sera gazı emisyon hedeflerine katkı sağlanırken gıda güvenliğinin sağlanması 
bir çekirdek tema olarak ele alınmaktadır. Ayrıca Tarım, Orman ve Diğer Arazi Kullanımındaki Avrupa 
sera gazı emisyonlarını azaltmak ve karbon yutaklarını artırıcı tedbirleri ve yenilikçiliği desteklemek, 
tarımda sera gazı envanter bilgilerini güncellemek ve Avrupa’daki belirsizliği azaltmak, FACCE - JPI 
ve diğer Avrupa ve uluslararası kuruluşlarla birlikte daha fazla araştırma faaliyetleri koordine etmek, 
bu ERA - NET Cofund Projesinin özel amaçları arasındadır. 

Strateji Belgeleri, Kalkınma Ve Eylem Planları

10. Kalkınma Planı kapsamında Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı Özel Çalışma Grubu ile 
Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği Özel İhtisas Komisyonlarında ülkemiz politikalarının oluş-
turulmasına aktif katkı verilmiştir. Azotlu Gübre Tüketiminin Akarsu Havzaları Bazında Haritalanması 
- Bir Havzada Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Modellenmesi; Türkiye gübre tüketimi ve gereksinimi 
dağılımının ve trendinin belirlenmesine, toprak ve su kaynaklarının tarımsal kaynaklı kirlilik çalışma-
larına, su ve toprak ile ilgili direktiflerin gereksinimlerine ışık tutması açısından başlatılmış olan proje 
çalışmalarına devam edilmektedir.

c) Tarımsal Mekanizasyon Ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları

Ülkesel Projeler

Adana Ticaret Borsası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları bölümü ile birlikte TA-
GEM desteğiyle finansmanının Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından karşılandığı bir proje ile Hassas 
Tarım Uygulamalarının Çukurova Bölgesinde yaygınlaştırılmasını ve yerli alet ekipman geliştirilmesi-
ne imkan verecek bir çalışma sonuçlandırılmıştır. TAGEM tarafından yürütülen bu proje daha önceki 
çalışmaların sonuçlarının uygulamaya aktarılması ve yaygınlaştırılması açısından ve bölge üreticisi 
ile sivil toplum örgütleri tarafından kabul edilebilirliğinin en güzel örneklerindendir. Bu çalışma halen 
3000 da bir alanda uygulanmış ve bütçesi yaklaşık 600 bin liradır. Program çeşitli özellikteki gübre-
lerin bitki verimi üzerine etkinliğini belirlemek, en az girdi ile en fazla bitki verimini ve kalitesini elde 
etmek amacına yönelik ar-ge çalışmalarını kapsamaktadır. Bu çalışmanın ardından tarımsal girdinin 
etkin kullanımı ve verimliliği artırmak, gübre kullanımında yaklaşık % 30 tasarruf sağlayan çevre dos-
tu Hassas Tarım Teknolojilerinin üretici ve üniversite işbirliği ile yaygınlaştırılması amacıyla Bitkisel 
Üretimde Hassas Tarım Uygulamalarının Planlanması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Entegre 
Projesi hazırlanmıştır. Bu proje 7 enstitüde yürütülecektir. Projenin hazırlık aşamasında ve uygulama-
ya başlanması sürecinde bir dizi toplantılar düzenlenmiştir. İlk iki toplantı Ankara da, 3. Toplantı Söke 
Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğitim Merkezin de yapılmış Ankara daki değer-
lendirme toplantısının ardından Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsünde 
tüm proje çalışanları ile birlikte proje teknik olarak tamamlanmıştır. Proje ile ilgili uygulayıcı birimlere 
bilgi aktarılmıştır.
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Bu çalışma ile; 

	Hassas Tarım verilerinin konuma dayalı olarak zamansal ve mekânsal olarak elde edilmesi,

	Tarımsal girdilerin aşırı ve etkin olmayan kullanımının engellenerek üretim maliyetinin ve çevre 
kirliliğinin azaltılması, kısacası sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması dolayısıyla 
üretimde girdi maliyetinin azaltılması ile çiftçi gelirinin artırılması,

	Çiftçi tarafından yaygın olarak kullanılması için yöreye uygun adaptasyon stratejilerinin saptanması

	Elde edilen tüm verilerin tutulduğu, Çiftçilerin kendi arazilerinin durumu web tabanlı izlediği bir veri 
tabanı oluşturulması 

	Çiftçiye İleri teknoloji ürünleri ile ilgili danışmanlık bilgilerinin üretilmesi için kapasite geliştirilmesi 

	Tarımda verimliği artırmak için sanal toplulaştırma (sınırsız parsel) çözümünün ortaya çıkarılması

	Halen üniversiteler tarafından geliştirilmiş olan hassas tarımla ilgili teknolojilerin uygulamaya ak-
tarılması

	Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, buna bağlı olarak ülkemiz için hassas tarım üretim çözüm-
lerinin ortaya konulması

	Geleneksel tarım ve hassas tarım uygulamalarının ürün bazında karşılaştırılması ve hassas tarı-
mın yaygınlaştırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bazı Stratejik Ürünlerde Verim, Rekolte Tahmini ve Ürün İzleme Projesi

Tarımsal ürünlere olan talep artışı ve tarımsal üretimin çevre koşullarına bağımlılığı bitkisel üre-
timin izlenmesini gerekli kılmaktadır. Ürün rekoltesinin izlenmesi sadece ulusal değil global ölçekte 
gıda güvenliği politikalarının geliştirilmesi için de büyük önem arz etmektedir. Çalışmada yaygın ola-
rak yetiştirilen bu ürünler için iklim koşulları, yetiştirme tekniği uygulamaları gibi dane verimine etki 
eden faktörler incelenecektir.Çalışma 7 enstitü de yürütülecek olup, İklim, çevre, yetiştirme tekniği 
gibi uygulamaların verimle ilişkisini belirlemek için agrometeorolojik simülasyon modelleri (Aquacrop, 
Ceres, Wofost, DSSAT, Cropsyst, HybridMaize, AgrometShell v.b.), uzaktan algılama ve istatistiksel 
yöntemler birlikte kullanılacaktır. Çalışılan ürün için hem yerel (tarla ölçeği) hem de bölgesel/ülkesel 
ölçekte çalışılacaktır. Bu projede ülkemiz tarımı için önemli olan buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, pamuk 
gibi ana ürünler için izleme ve verim-rekolte tahmin modelleri geliştirilmesi planlanmaktadır. Başlama 
tarihi 01/01/2016 olan bu projede 2015 yılında proje teknik elemanlarının farklı modelleme programla-
rı hakkında eğitim alması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla 3 farklı eğitim programına katılım sağlanmıştır. 
11-15/05/2015 tarihinde Ankara UTEM de “Coğrafi Bilgi sistemleri ve Uzaktan Algılama” Eğitimi, 28 
Eylül-2 Ekim 2015 tarihlerinde FAO ve GTHB tarafından düzenlenen Aquacrop modeli eğitimi ve son 
olarak 7-18 Aralık 2015 tarihleri arasında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsün de “DSSAT bitki büyüme modeli” eğitimi düzenlenmiş, Pakistan Faysalabad Üniversitesinden 5 
öğretim üyesi proje ekibine eğitim vermişlerdir.

Uluslararası Projeler 

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve TÜBİTAK’ın ortak olduğu ICT-AGRI (Bilgi 
ve İletişim Teknolojilerinin Tarımda Uygulanması) adlı AB 7. Çerçeve Programı ERA-NET Projesi 
01.05.2009 tarihi itibariyle başlamıştır.

Bu projenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin ulusal ve bölgesel araştırma kurumlarının 
karşılıklı olarak tanıtılması ve bu araştırma aktivitelerinin network ağının kurulmasıdır. Bu amaç çerçe-
vesinde bu proje ile Avrupa birliği üye ve aday ülkelerdeki ulusal ve bölgesel olarak yapılan araştırma 
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aktivitelerinin koordinasyonu ve işbirliğini sağlamaktır. Projenin ilk aşaması 2014 Eylül sonu itibariyle 
tamamlanmıştır. 

Çalışma konularının güncel sorunların çözümüne yönelik olması ve tarımda teknolojik desteklere 
öncelik vermesi nedeniyle ICT-AGRI koordinasyonu projenin ikinci dilimi için Avrupa Komisyonuna 
başvuru yapmış ve onay almıştır. Projenin ikinci aşaması Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire 
Başkanlığı Koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızde Avrupa düzeyinde gelişmeleri ya-
kından takip edebilmek ve araştırmacıların uluslararası projelerde yer alabilmesini sağlayabilmek için 
ICT AGRI 2’ye devam etme kararı almıştır. ICT AGRI 2 altında Akıllı Tarımsal Sistemler başlığında 
TAGEM olarak destek verilmiş, Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü, Tekirdağ Ziraat Fakültesi ile birlikte hazırlanan uluslararası proje kabul edilmiştir .Proje 
2016 Mayıs sonu itibariyle tamamlanacaktır.

İkinci çağrısı Hassas Tarımın Uygulanabilirliği “Enabling Precision Farming” çağrısı kapsamında ön 
elemeyi geçen projelerin değerlendirilmesi için Kopenhag da projelerin seçilmesi için ise Yunanistan 
da düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır. Değerlendirmeler sonucunda Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü, Namık Kemal Üniversitesi-Tekirdağ, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniver-
sitesi işbirliği ile 5 partner ülke (Türkiye, Danimarka, İspanya, İsviçre ve İtalya)ile yürütülecek olan VA-
ROS “Variable Rate Operations in Orchards” uygulama projesi de desteklenmeye değer bulunmuştur. 
Proje Şubat 2016 tarihinde başlayacaktır.

Strateji Belgeleri, Kalkınma Ve Eylem Planları

Tarımdaki en büyük girdi kalemlerinden olan tarımsal mekanizasyonda kullanılan tarım makinaları 
alanında günümüz teknolojisini yakalamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Sera oto-
masyonu, Sensör teknolojileri, Akıllı tarım uygulamaları ve Hassas Tarım Teknolojileri alanında araş-
tırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş 
ve rüzgar enerjisi, hasat ve depolama mekanizasyonu, sulama mekanizasyonu, ilaçlama mekanizas-
yonu gibi konularda da araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. 

Tarımda Girdi Optimizasyonu Sağlayacak Teknolojilerin Millileştirilmesi Kapsamında ASELSAN Si-
lah Sistemleri ve İnsansız Sistemler Savunma Sistem Teknolojileri Grubu ile bir dizi teknik toplantılar 
yapılmıştır. Toplantılar sonucunda ASELSAN ile işbirliğine gidilmiş ve kurum tarafından sunulan 3 
proje Bakanlığımız Arge destekleri kapsamında desteklenmiştir. 

Yerli Otomatik Traktör Dümenleme ve Kontrol (OTAK) Sisteminin Geliştirilmesi ile daha verimli 
tarla sürme tekniği geliştirilecek olup, proje ülkemizdeki tarım makineleri teknolojisini bir adım öteye 
taşıyacaktır.

Çiftlik Yönetim Sistemi Geliştirilerek yurtdışında yaygın olarak kullanılan ISO 11783 (ISOBUS) 
uluslararası standardına uyumlu tarım makinalarını uzaktan komut gönderme ve durum bilgilerini 
alma imkânı sağlanacaktır

İnsansız Hava Aracı ile Görüntü İşleme Temelli Hassas Tarım Uygulamaları projesi ile toprak durum 
kontrolü, kuraklık incelemesi, gübre gereklilikleri, hasat tahmini, rekolte hesabı, zararlı tespiti, bitki 
sağlığı analiz ve değerlendirmesi yapılacak ve farklı ürünler için bir kütüphane oluşturulmasına yöne-
lik altyapı kurulmuş olacaktır.
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Toplantılar

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlen Tarımsal Mekanizasyon Kurulu Olağan top-
lantısına Bakanlığımız adına katılım sağlanmıştır. Tarımsal mekanizasyon politikalarına yön vermek 
amacıyla enstitülerde bu konu da çalışan uzmanların görüşleri doğrultusunda bir rapor hazırlanmış 
ve bu rapor toplantıda sunulmuştur. Bu toplantıyla eş zamanlı yapılan ve imalatçılardan oluşan sektör 
temsilcilerine Bakanlığımız Ar-Ge destekleri tanıtımı yapılmıştır.

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından düzenlenen çalıştaya katılım sağlanmıştır.

d) ‹klim Değişikliği ve Havza Araştırmaları

Ülkesel Projeler

Bakanlığımız Strateji Plan (2013-2017) ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (2012-2020) çer-
çevesinde; iklim değişikliğinin tarım üzerindeki olası olumlu/olumsuz etkilerini belirlemek, izlemek ve 
sürdürürülebilir tarımsal üretim için iklim değişikliğine uyum ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklı sera 
gazı salımının belirlenmesine ve izlenmesine yönelik projeler uygulamaya alınmıştır. Tarımsal üretim-
de iklim değişikliğine uyumun sağlanması ve üretimin sürdürülebilir kılınması için farklı iklim değişik-
liği senaryoları ve iklim-bitki gelişim modelleri ile buğday, arpa, domates, ayçiçeği, zeytin ve incir bitki 
türleri ile projeler yürütülmektedir. Trakya Bölgesinde yöreye uygun meyve bahçelerinin tür ve çeşit-
lerin seçiminde etkili olacak Trakya’ da Olasılıklı Soğuklama Süre Haritalarının üretilmesi çalışmaları 
başlamıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde buğday mısır üretimi ve bitkisiz topraktan kaynaklanan 
sera gazı salımı ölçüm ve izleme çalışmaları yürütülmüştür. Ege Bölgesinde de farklı toprak işleme 
faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı ölçüm ve izleme çalışmaları için gerekli alet ve donanımın 
kurulması gerçekleştirilmiştir. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı ölçüm ve izleme proje-
lerinin farklı bölgelerde ve daha çok bitkide artırılarak yürütülmesi hedeflenmiştir. Projelerden elde 
edilecek sonuçlar ile bölge üreticilerine tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyum için ekim, dikim, 
sulama ve verim konularında önemli bilgiler aktarılacaktır. Sonuçlar aynı zamanda ülkesel sera gazı 
bütçe hesaplamalarında kullanılacaktır.

Küresel ısınmanın ülkemiz tarımı üzerinde en olumsuz etkilerinden birisi olan tarımsal kuraklığın 
belirlenmesi ve izlenmesine yönelik programlara devam edilmiştir. Türkiye Tarımsal Kuraklık Strateji 
ve Eylem Planında (2013-2017) yer alan programlar çerçevesinde Tarımsal Kuraklığa Hassas Olan 
Alanların Belirlenmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması; Mekânsal ve Zamansal Çözünürlüklü Top-
rak Nem Tahmini, Tarımsal Kuraklığın İzlenmesi projeleri özellikle başta İç Anadolu Bölgesi olmak 
üzere, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde uygulamaya alınmıştır. Marmara Bölgesi Trakya ke-
siminde Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerini kapsayacak şekilde tarımsal kuraklığın tahmin edilmesi 
ve izlenmesi için gerekli ölçüm istasyonları kurulmuş ve toprak örnekleri alınmıştır. Veriler Türkiye 
Tarımsal Kuraklık Eylem Planı için altlık olarak kullanılacaktır. 

Kurak ve Yarı kurak bölgelerde suyun kısıtlı olduğu bölgelerde tarımsal üretimin sağlanması için 
yağmur suyunun yönetimi ve toprakta nemin tutulması amacıyla başlatılan; bölgelerin ekonomik ola-
rak önem kazanmış ürünleri dikkate alınarak hazırlanan ve ekonomik analizlerle desteklenen Su 
Hasadı Projeleri yürütülmüştür. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ekonomik özelliği olan an-
tepfıstığında bölgeye özel verimi artırıcı su hasadı yöntemleri belirlenmiş ve üreticilere aktarılmıştır. 
Projeler; İç Anadolu- Konya ve Kayseri yöresi, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu ve Karadeniz iç Bölgele-
rinde yöreye uygun çeşitlerde yürütülmektedir. 

Küresel ısınmaya bağlı olarak oluşan iklim değişimi ve bozulan yağış dengesi, olağandışı mete-
orolojik olayların görülme sıklığını arttırmıştır. Bu da ülkemizin belirli bölgelerindeki arazi bozulumu 
ve erozyon riskini daha da yükseltmiştir. Bakanlığımız Strateji Belgesi Ulusal İklim Değişikliği Eylem 
Planının (2012-2020) Tarım başlığı çerçevesinde arazi kullanım planlaması ve yaygın erozyonun 
önlenmesi suretiyle toprak kaynaklarının tarımsal üretimde etkin kullanımının sağlanması özellikle 
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vurgulanmıştır. Bu çerçevede; rüzgar erozyonunun en fazla görüldüğü İç Anadolu Karapınar bölge-
sinde rüzgar erozyonuna karşı Farklı Koruyucu Kuşak (Shelter-Belt) Çalışmaları, Akdeniz, Ege ve İç 
Anadolu Bölgelerinde de arazi korunumu ve erozyonu önleyici toprak işleme ve koruyucu örtü pro-
jeleri yürütülmüştür. Toprak ve Su kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik olarak sulama amaçlı su 
depolama yapılarında sediment ölçüm ve izleme çalışmalarının sonuçları toprak, arazi kullanım, iklim 
ve jeomorfolojik özellikleri ile elde edilen veriler bir veri tabanı olarak hazırlanmış ve “Su Havzalarının 
Sediment Verimleri” teknik yayını ile uygulayıcı birimler ve kuruluşlara aktarılmıştır. İklim Değişikliği 
ve Havza Araştırmaları Grubunca yürütülmekte olan arazi bozulumu ve erozyon araştırmalarındaki 
faaliyetleri Çölleşme İle Mücadele Ulusal Stratejisi Ve Eylem Planında (2015-2023) ilgili olduğu Otuz 
Sekiz (38) eylemde yer almıştır. Ayrıca Erozyon ve Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumuna yönelik 
farklı bölgelerde havza ölçeğinde yürütmekte olduğumuz araştırma sonuçlarımız AB İlgili Direktifleri 
çerçevesinde yapılan Ulusal Havza Koruma Eylem Planlarında yer almıştır. 

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Ey-
lem Planı (2013-2017) nın yürütülmesi için plan bünyesinde kurulan Risk Değerlendirme Komitesine 
TAGEM adına katılım ve de katkılar 2015 yılında devam etmiştir. 

“Uluslararası Havza Hidrolojisi ve Toprak Korunumu Eğitimi” konusunda uzman araştırmacıları-
mızın eğitmenliği ve farklı ülkelerden araştırmacıların katılımı ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi Menemen/İzmir’de yapılmıştır. 

Uluslararası Çalışmalar

FAO ve Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle yürütülmekte olan “Arazi Bozulumunun Değerlen-
dirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamaların İzlenmesi -FAO-
GEF Developing the Monitoring and Evaluation for the National Action Program for Combating De-
sertification and Land Degradation-Decision Support for SLM Upscaling Project” projesi; Çölleşme 
ve Erozyon Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Toprak 
Bilimi Derneği ve TAGEM ile birlikte hazırlanmıştır. Proje 2015 yılında uygulamaya alınmıştır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İle Mücadele Sekretaryası tarafından yürütülmekte olan Ulusla-
rarası İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı’na (COP 21) ülkemizin 
iklim değişikliği ile ilgili politikaları, stratejileri ve uyumu konularında Bakanlığımız ve TAGEM adına 
katılım sağlanmıştır

Koordinasyonu Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansına (UNCCD COP 12) katılınmıştır. Konferans esnasın-
da “Türkiye’de Arazi Bozulumunun Dengelenmesinde Tarım Sektörünün Faaliyetleri” konulu panel 
düzenlenmiştir. Ankara Girişimi ve Ülke Görüşünün hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. Konferans sü-
resince devam eden EXPO’da Enstitülerimizin erozyon ve arazi bozulumu ile ilgili faaliyetleri sergilen-
miştir.

Avrupa Birliği Çevre ve İklim Avrupa Birliği adaylık surecindeki Balkan ülkeleri ile ülkemizde çevre 
ve iklim değişikliği alanında kapasite geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Avrupa Birliği Çevre ve İklim 
Bölgesel Katilim Ağı (ECRAN) grubuna üyelik sürecimiz tamamlanmış ve 2015 yılında gerçekleştirilen 
İklim Değişikliğine Uyum çalıştayında Bakanlığımızın ve Bakanlığımızın tarımsal faaliyetlerdeki uyu-
ma yönelik çalışmaları, politik ve yasal düzenlemeleri aktarılmıştır. 

Küresel Araştırmalar Birliği (GRA) ve Bakanlığımız işbirliğinde Küresel Gıda Üretimi için araştırma-
ların sürdürülebilirliğini sağlamak ve iklim değişikliği ulusal stratejilerin, politikalarının ve uygulamaları-
nın tarıma entegre edilmesi başlıklı uluslararası çalıştay Bakanlığımız koordinatörlüğünde gerçekleş-
tirilmiştir. Çalıştayda; sera gazı salımını arttırmadan daha fazla gıda üretmenin yollarını belirlemek için 
Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Orta Asya ülkelerini bir araya getirerek ülkeler arası iletişim ağını oluştur-
mak, gıda güvenliğini güçlendirirken tarımsal üretim sistemindeki gaz salımı yoğunluğunu azaltmak 
ve toprakta karbon oranı potansiyelini artırma olanakları belirlenmiştir. 
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İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Grubunca yürütülmekte olan arazi bozulumu ve erozyon 
belirleme ile havza ölçekli toprak ve su kaynaklarının korunumu araştırma faaliyetleri Çölleşme ve 
Erozyon Strateji ve Eylem Planı (2015-2023) ve Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ve Eylem Planı ( 
2013-2023) planlarında altı aylık dönemlerde yer almıştır. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteryasına sunulan Ulusal İklim Değişikliği 6. Bildiriminde 
yürütmekte olduğumuz projeler ve faaliyetlerimiz raporlanmış ve bu kapsamda “İklim Değişikliği Bildi-
rimleri Arşivi ve Hazırlama Portalı” ağına üye olunmuştur. 

5. Bahçe Bitkileri Araştırmaları

a) Çeşit Geliştirme Çalışmaları

İntrodüksiyonla yurtdışından getirilerek ülkemizde yetiştirme alanları ve teknikleri belirlenen toplam 
83 meyve çeşidi (9 armut, 3 badem, 5 ceviz, 13 elma, 5 kayısı, 8 kiraz, 1 vişne, 2 limon, 3 mandarin, 
1 nar, 1 muz, 8 nektarin, 4 şeftali, 4 portakal, 1 tangor, 15 asma) enstitüler adına tescil edilmiştir.

Araştırma Enstitülerimiz son yıllarda klasik veya mutasyon ıslahı yoluyla 36 meyve çeşidini gelişti-
rerek tescil ettirmişlerdir.

	5 limon çeşidi; Alata, Gülşen, Uzun, BATEM Sarısı, BATEM Pınarı (ilk 3’ü çekirdeksiz, mutasyon 
Islahıyla geliştirilerek California, Meksika ve Güney Afrika’da deneme hakkı verildi) 

	3 portakal çeşidi; BATEM Fatihi, BATEM Şekeri ve BATEM Baharı

	3 mandarin çeşidi; BATEM Göral, BATEM İncisi, BATEM Yıldızı

	Manisa Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından 5 adet çekirdeksiz üzüm çeşidi, 
Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından 5 adet üzüm çeşidi ve Yalova Bahçe 
Kültürleri Merkez Araştırma Müdürlüğü tarafından geliştirilen 3 adet üzüm çeşidi ile birlikte toplam 
13 üzüm çeşidi tescil ettirilerek ilgililere tanıtılmış ve bağcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca, 
Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından geliştirilen 8 adet üzüm çeşidi tescil 
aşamasındadır.

	4 Trabzon hurması çeşidi; Akbulut, Onur, İrem, Kaplan, Yeşilırmak, Ayder

	4 nar çeşidi; Sofralık ve Sanayilik Hicrannar, Esinnar, Onurnar, Yılmaznar

	2 Antepfıstığı çeşidi; Barak Yıldızı ve Tekin (Kavlatma oranı yüksek)

	2 fındık çeşidi; Giresun Melezi, Okay 28

	2 Kiraz Çeşidi; Aldamla, Burak

18 sebze çeşidi; 6 biber, 4 domates (Kamuda ilk yerli sanayi çeşidi), 1 lahana, 1 soğan,1 patlıcan, 
2 kabak, 1 kavun, 2 sarımsak çeşidi 

3 süs bitkisi çeşidi, Şakayık Alev Topu, Eful, Tombak olmak üzere Bahçe Bitkilerinde toplam 58 
çeşit tescil edilmiştir. 

Meyvecilikte günümüze kadar; 892 adet meyve/asma çeşidi, 199 adet anaç tescil ettirmiştir.

2010 Yılında başlatılan ‘Meyve-Asma Baz Materyalleri AR-GE Merkezleri Projesi’ ile 11 Araştırma 
Enstitüsü altyapılarını tamamlamışlardır. Bu sayede 200 civarında meyve-asma çeşidinden sertifikas-
yon sistemi oluşturulmuş ve üretici firmalara baz materyali verilmeye başlanmıştır. 
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Sadece son 2 yılda (2014-2015) meyvecilikte; 1 muşmula, 1 trabzon hurması, 4 limon, 4 mandarin, 
3 yeni dünya ve 2 kiraz, 4 badem, 3 ayva, 4 nar, 1 zeytin ve 1 üç yapraklı olmak üzere 28 çeşit; geliş-
tirilerek çiftçimizin hizmetine sunulmuştur.

b) Sebzecilik - Yerli Hibrit Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi

Hibrit Sebze tohumluğunda ithalatı azaltmak amacıyla Türkiye F1 Hibrit Sebze Tohumu Çeşit Geliştir-
me Projesi uygulamaya konulmuştur. 

Bu kapsamda;

	2004 yılında % 10 olan yerli hibrit sebze tohumluk üretimi 

	2014 yılı sonunda % 60’lara çıkmıştır. 

Bu proje ile;

	İlk ticari tohumluk kayıtları başlatılmış, domates, biber, kavun ve hıyarda ilk çeşitlerin ticari tohumluk 
kayıtları yapılmış,

	Enstitülerimizdeki gen havuzu büyüklüğü 4 yılda son 35 yılda ulaşılan miktarın 10 katına çıkartıl-
mış,

	8 sebze türüne ait 15.000 örnek, 5 araştırma enstitüsünde muhafaza altına alınmıştır.

	21 özel sektör tohum firması ile işbirliği kapsamında 100’den fazla genetik materyal özel sektöre 
aktarılmıştır. 

Sebzecilikte standart domates tohumluğunun %50’si, patlıcanın %55’i, hıyarın %100’e yakını kendi 
çeşitlerimizdir. 

c) Genetik Kaynakların Korunması

	 Geofit Araştırma Merkezi’nde yürütülen çalışmalarla ülkemiz florasında bulunan 900’den fazla tür 
doğal soğanlı ve yumrulu süs bitkisinden oluşan genetik kaynağımız 350 bin km yol kat edilerek 
toplanmış ve kayıt altına alınmıştır. 

	Arazi Gen Bankalarında 17 Enstitüde 107 türde 9.554 Meyve ve Asma Gen Kaynağı muhafaza 
altına alınmıştır.

6. Bitki Sağlığı Araştırmaları

a) Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları Projesi

Bakanlığımız koordinatörlüğünde Ülkemizde mevcut hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mü-
cadelede, başta biyolojik mücadele olmak üzere alternatif mücadele metotlarının kullanılmasına ön-
celik vermek ve zirai mücadele ilaçlarının kullanımını asgariye indirmek suretiyle, zirai mücadelenin 
ekonomik ve etkili bir şekilde yapılabilmesini sağlamak, diğer taraftan pestisit kalıntısı olmayan gü-
venilir ürünler elde etmek, çevreyi ve doğal dengeyi korumak amacıyla söz konusu proje çalışmaları 
devam etmektedir.

Proje kapsamında 2015 yılında Bitki Sağlığı Araştırmaları Program Değerlendirme toplantıları ya-
pılmış; Bitki Zararlıları Araştırmaları Değerlendirme Toplantısında 149, Bitki Hastalıkları Araştırmaları 
Değerlendirme Toplantısında 185, Yabancı ot Araştırmaları Değerlendirme Toplantısında 53, İlaç Alet 
ve Toksikoloji Araştırmaları Değerlendirme Toplantısında 37 proje olmak üzere toplam 424 proje gö-
rüşülmüştür. 
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b) Faaliyetler

Bakanlığımıza bağlı zirai mücadele ve biyolojik mücadele konularından sorumlu enstitü müdürlükle-
rince araştırmalar haricinde yürütülen faaliyetlerin bazılarının konusu ve sayısı tabloda yer almaktadır.

Tablo 35: 2015 Yılı Faaliyetleri

KONUSU SAYISI

Bitki Sağlığı Kliniği Analizler 1722

Hizmet İçi Eğitim 34

Yan Etki Denemeleri 11

Yayımlanan Kitaplar

	 “Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Tip Örnekleri ve Türkiye Faunasına Eklenmiş Yeni Kayıtlar” 

	“Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu”

	“Bitki Koruma Ürünleri ve Pestisit Kalıntıları” isimli kitaplar hazırlanmış ve ilgili paydaşların kullanı-
mına sunulmuştur.

Yapılan Toplantılar ve Uluslararası Eğitimler

	“Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi”nin ve Dünya için Yeni Türlere Ait Örneklerin Tanıtım Toplan-
tısı 09 Nisan 2015 tarihinde Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde,

	“İstilacı Bitkiler Çalıştayı” 18 Haziran 2015 tarihinde Tokat’ta Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nde,

	“5. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Kongresi” 9-11 Eylül 2015 ta-
rihlerinde Ankara Üniversitesinin 50. Yıl Salonu’nda,

	Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi 9-13 Kasım 2015 tarihinde Sheraton Hotel Çeş-
me/İzmir’de, 

	“Tarımsal Ürünlerde Ülkesel Maksimum Kalıntı Limitlerinin Araştırılması Projesi Sonuç Değerlen-
dirme Toplantısı” 15 Aralık 2015 tarihinde Anemon Otel Manisa’da, yapılmıştır. 

Bakanlığımızca “5. Uluslararası Entegre Mücadele Pestisitlerin Kullanımının Azaltılmasına Yönelik 
Alternatif Yöntemler” konulu eğitim İngilizce olarak 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında UTAEM’de 
gerçekleştirilmiş olup eğitime 6 ülkeden 17 öğretim üyesi ve araştırmacı katılmıştır. 

c) Biyolojik Mücadele Ajanı (Faydalı Böcek) Üretimi ve Salımı

Araştırma Kurumlarımızca 2015 Yılında Üretilerek Salımı Yapılan Biyolojik Mücadele Etmenlerine Ait 
Bazı Bilgiler
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 Tablo 36: Faydalı Böcek Üretimi ve Salımı

Üretim Yeri
Biyolojik  
Mücadele  

Etmeni

Üretim 
Miktarı

Salım 
Miktarı

Neye Karşı  
Kullanıldığı

Salım Yapılan 
Alan (da)

Biyolojik Mücadele 
Araştırma Enstitüsü

Trichogramma 
evanescens 
(Parazitoit)

5.000.000

3.250.000
Bağda salkım  

güvesi 
(Lobesia botrana)

30

750.000

Doğanın 
desteklenmesi 

amacıyla  
yapılan salım

-

Trissolcus  
semistriatus 
(Parazitoit)

964.890 928.000 Süne 
(Eurygaster spp.) 928

Batı Akdeniz  
Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü

Cryptolaemus 
montrouzieri 
(Predatör)

2.000.000 989.000 Turunçgil Unlubiti 
(Planococcus citri) 3.971

Leptomastix  
dactylopii 

(Parazitoit)
4.000.000 1.870.000 Turunçgil Unlubiti 

(Planococcus citri) 3.615

TOPLAM 11.964.890 6.787.000 8.544

7. Tarım Ekonomisi Araştırmaları

a) Sosyo-ekonomik Araştırmalar ve Durum/Tahmin Raporları

Bakanlığımız koordinatörlüğünde Tarım Ekonomisi alanında Enstitülerimizden gelen proje başvu-
ruları Program Değerlendirme Toplantıları ve sonrasında yapılan Araştırma Tavsiye Komite toplantısı 
sonucuna göre değerlendirmeye alınmakta ve desteklenecek projeler belirlenmektedir. Söz konusu 
proje başvurularının alınmasında Bakanlığımız Genel Müdürlüklerinin görüşleri de dikkate alınarak 
oluşturulan öncelikler esas alınmaktadır. 2015 yılı için 47 öncelikli konu başlığı belirlenmiştir. Bu kap-
samda 2015 yılı içerisinde 13 proje değerlendirmeye alınmış ve 12 adedinin desteklenmesine karar 
verilmiştir. Kabul edilen projeler ile birlikte 2015 yılı içerisinde 114 adet sosyo-ekonomik araştırma 
projesi yürütülmüş olup, devam eden projelerden 43 tanesi ise sonuçlanmıştır. Sonuçlanan proje çık-
tılarının uygulamaya aktarılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca 2015 yılı içinde enflasyona katkısı fazla ve fiyatların görece yüksek ve dalgalı seyrettiği 
ürünlerden başlanarak toplam 23 üründe (Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Kuru Fasulye, Mısır, Pa-
muk, Soya, Patates, Ceviz, Fındık, İncir, Kayısı, Limon, Muz, Portakal, Kuru Üzüm, Sofralık Üzüm, 
Zeytin Yağı, Kırmızı et, Tavuk eti, Süt, Yumurta) projeksiyon çalışması yapmak amacıyla Bakanlığımız 
araştırmacıları ve Üniversite Öğretim üyelerinin katılımıyla iki toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
toplantı sonucunda “Seçilmiş Tarım Ürünlerinde Gelecek Eğilimlerinin Belirlenmesi” konulu rapor ha-
zırlanmış olup basım aşamasındadır.
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b) Ar-Ge Destek Programı Projeleri Çalışmaları

Daire Başkanlığımızca Sekretarya hizmetleri yürütülen Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsa-
mında 2015 yılı içerisinde 10. proje çağrısına çıkılmıştır. Programa 281 yeni proje teklifi gelmiş olup 
Sekretarya, Bilim Komitesi ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülen 76 proje ile sözleşme 
yapılmıştır. Program kapsamında önceki yıllarda kabul edilmiş projelerden 2015 yılı içerisinde 32 proje 
sonuçlanmıştır. Hali hazırda ise 173 proje devam etmektedir.

Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projelerle ilgili olarak diğer daire baş-
kanlıklarından Daire Başkanlığımıza gelen hak ediş raporlarına istinaden destekleme ödemelerine dair 
listeler hazırlanarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2015 yılı bütçesi 15.000.000 
TL olup, yapılan destekleme ödemesi tutarı 11.912.882 TL’dir. Program bütçesinin harcanma oranı % 
79,4’tür.

Bakanlık Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projelerden tarım ekonomisi konula-
rındaki projelerin gelişme ile sonuç raporlarının değerlendirilmesi yapılmış, yerinde izleme faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında 2015 yılında tarım ekonomisi konularında 24 proje devam 
etmiş olup bir proje ise sonuçlanmıştır. Bu projelere 2015 yılında 665.810,83 TL destekleme ödemesi 
yapılmıştır. Devam eden 24 projeden sekizinin sonuç raporu Daire Başkanlığımıza ulaşmış olup ince-
lemeleri devam etmektedir.

c) ‹ç Kaynaklı Projeler

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 progra-
mı) kapsamında Bakanlığımızın ihtiyaç analiz dokümanının oluşturulması çalışmaları ve projelerinin 
Sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Program kapsamında 89,7 mil-
yon TL bütçeli toplam 40 proje yürütülmektedir. Bu projelerin 35’i sonuçlanmıştır. 5 proje ise devam 
etmektedir.

Ayrıca Bakanlığımızın Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Sekretarya hizmetleri de Daire 
Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. 

d) Dış Kaynaklı Projeler

2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte AB 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. 7. Çerçeve Programı 
kapsamında TAGEM’de yürütülen ve toplam bütçesi 1.240.485 € olan 19 Projenin 12 tanesi tamam-
lanmış olup 7 proje devam etmektedir. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve Yenilik Çerçeve 
Programı olan Horizon-2020’de ise bu güne kadar 449.825 € bütçeli 5 projemiz desteklenmektedir.

Proje sayılarının arttırılmasına yönelik olarak Daire Başkanlığımızın organizasyonu ve Enstitü Mü-
dürlerimiz, Araştırmacılarımız ve ilgili Daire Başkanlıklarının katılımı ile;

	07 ve 09 Nisan 2015 tarihlerinde Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Toplantı Salonunda Horizon 
2020 Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi alanı ulusal irtibat noktası tarafından 
konu ile ilgili seminer verilmiştir. Söz konusu etkinliğe toplam 131 kişi katılmıştır.

	 05 ve 06 Kasım 2015 tarihlerinde Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Toplantı Salonunda Horizon 
2020 Toplumsal Sorunlara Çözümler 2 (SC2) başlığı altında “Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Ta-
rım ve Ormancılık, Deniz ve Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi Alanı” 2016 çağrıları, “Marie 
Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları” ve “Horizon 2020’de Finansal Konular ve Kullanıcı 
Portalı” ile ilgili TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları seminer düzenlenmiştir. Söz konusu etkinliğe top-
lam 131 kişi katılmıştır.
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AB Çerçeve Programları “Horizon-2020” kapsamında toplumsal sorunlara çözümler Alanı-2 çağ-
rılarının yayınlanması ile 21 Aralık 2015 tarihinde bağlı Enstitülerde görevli Araştırmacılara Dış Kay-
naklı Projeler Çalışma Grubumuz tarafından AB Çerçeve Programları uygulama araçları ve temel 
prensipleri hakkında bilgi verilmiş, proje hazırlayıp AB komisyonuna sunmaları teşvik edilmiştir.

G20 2015 Türkiye Dönem Başkanlığı sürecinde, Tarım Alanında Üst Düzey Bilim İnsanları Toplan-
tısı (4th Meeting of the G20 Agricultural Chief Scientists - MACS) 27-29 Temmuz 2015 tarihlerinde 
Bakanlığımız organizasyonu ve Sayın Genel Müdürümüzün oturum başkanlığında İzmir’de Bakanlı-
ğımıza ait olan Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (UTAEM) düzenlenmiştir. Söz 
konusu toplantıya, 11 ülke, 3 ulusal, 8 uluslararası kuruluş, Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımız farklı 
birimlerinin temsilcileri ile Bakanlığımız çalışanlarından oluşan toplam 50 kişi katılmıştır.

G20 kapsamında kurulan Agricultural Market Information System (AMIS) toplantılarına düzenli ola-
rak bilgi girişi ve katılım sağlanarak buğday, mısır, soya ve çeltik konusunda ulusal ve uluslararası 
piyasalar izlenerek bilgi notu hazırlanıp gönderilmektedir.

8. Hayvan Sağlığı, Gıda Ve Yem Araştırmaları

a) Hayvan Hastalık ve Zararlıları Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi 

Proje kapsamında, Tarımsal Araştırma Master Planında belirtilen hayvan sağlığı araştırma prog-
ramlarına ait olan araştırma projeleri desteklenmektedir. Bu araştırma projeleri hayvan sağlığı araştır-
maları alanında faaliyet gösteren Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Şap Enstitüsü, 
İstanbul – Pendik, İzmir – Bornova, Adana, Elazığ, Erzurum, Konya ve Samsun Veteriner Kontrol 
Enstitüleri, Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri ve Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde yürütülmektedir. 
Proje kapsamında Mart 2015’de gerçekleştirilen Hayvan Sağlığı Araştırmaları Program Değerlen-
dirme Toplantısında görüşülen projelerden, 15 sonuçlanan araştırma projesinin yayınlanmasına, 43 
araştırma projesinin devamına karar verilmiştir. Ayrıca 2016 yılında 18 adet proje desteklenecektir.

Proje kapsamında yapılan araştırmalarda; hastalıklarla mücadele stratejilerinin oluşturulmasına 
katkıda bulunmak amacıyla epidemiyolojik araştırmalar, hastalıkların yaygınlığı, etiyolojisinde rol oy-
nayan etkenler, etken izolasyonu, serotiplendirme ve antibiyotik duyarlılıkları konularında araştırmalar 
yürütülmüştür. Ayrıca hayvan hastalıklarının erken ve doğru teşhisini sağlayacak, gelişen teknolojilere 
uygun teşhis metotlarının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Hayvan hastalıklarına karşı 
aşı, serum ve biyolojik madde üretiminde kalite geliştirme, yeni ürün elde etme ve kontrol tekniklerinin 
geliştirilmesi, aşıların bağışıklık düzeyleri, sahadaki mevcut virüslerin, referans ve aşı virüslerinin kar-
şılaştırmalı moleküler analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

b) Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Programı 

Ülkemizde güvenli gıdanın üretilmesi ve yine güvenli olarak tüketime sunulmasını sağlamak 
için ülkemizde gıda ve yem alanında araştırma yapan kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör 
tarafından hazırlanarak bir kısmının özel sektör tarafından finanse edildiği gıda ve yem araştırma 
projelerine finansal destek sağlanması amaçlanmıştır. 

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü başta olmak üzere gıda ve yem konusun-
da araştırma yapan araştırma enstitüleri ile araştırma yetkisi verilmiş olan İl Gıda Kontrol Laboratuvar 
müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Master Planında belirtilen konularda yürütülen gıda ve yem araş-
tırma projeleri desteklenmektedir. 2015 yılı içerisinde proje çerçevesinde; 20 adet sonuçlanan araştır-
ma projesinin yayınlanmasına, 67 adet bitkisel ve hayvansal gıda ile yem alt projelerinin devamına ka-
rar verilmiştir. Ayrıca 2016 yılında 19 adet yeni gıda ve yem projesinin başlatılması kararlaştırılmıştır. 
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Devam eden ve yeni başlatılacak projeler ile genel anlamda gıda ve yemlerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerin belirlenmesi, kalite ve gıda güvenilirliği yönünden araştırmalar yapılarak kriterler ve risk 
unsurlarının belirlenerek önleyici faaliyetlerin neler olması gerektiğinin ortaya konulması, yeni üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesi, yeni ürünler geliştirilmesi, gıda ve yem sanayi atık ve artıklarının değer-
lendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

c) Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası 

Ülkemiz coğrafyasında bulunan starter kültürlerinin tespit edilmesi, korunması ve sanayide kulla-
nılabilir hale getirilmesi amacıyla Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde 
2014 yılında yapımına başlanılan Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası’nın 2016 yılı sonunda hiz-
mete alınması hedeflenmektedir.
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G. Avrupa Birliği ve Dış ‹lişkiler Genel Müdürlüğü

1. ‹kili ‹lişkiler

a) 2015 Yılında Yapılan Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları

Tablo 37: Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları

Toplantıların Yapıldığı 
Tarih

Ülkeler Dönem
Toplantıların Yapıldı-

ğı Yer

11-12 Mart 2015 Türkiye-Kanada  I. Dönem Ottova/Kanada

26 Mart 2015 Türkiye-Bulgaristan  II. Dönem Ankara

16 Nisan 2015 Türkiye-Pakistan  II. Dönem Ankara

06 Ekim 2015 Türkiye-Çek 
Cumhuriyeti  IV. Dönem Prag/Çek Cumhuriyeti

16 Aralık 2015 Türkiye-Fransa  XII. Dönem Paris/Fransa

b) 2015 Yılı ‹tibari ‹le ‹mzalanan Uluslararası Anlaşmalar

Tablo 38: uluslararası anlaşmalar

Anlaşmaların 
‹mzalandığı Tarih

Ülkeler Anlaşma Türü Anlaşmaların  
‹mzalandığı Yer

10 Şubat 2015 Türkiye-Kolombiya Tarım alanında mutabakat 
zaptı

Bogota/ 
Kolombiya

26 Mart 2015 Türkiye-Bulgaristan  II. Dön. Tarım Yürütme 
Komitesi Toplantı tutanağı Ankara

07 Mayıs 2015 Türkiye-İtalya  Bitki sağlığı Mutabakat 
Zaptı İstanbul

20 Mayıs 2015 Türkiye-Bosna Hersek
Veterinerlik Alanında 

İşbirliği Anlaşması
Saray Bosna/ 
Bosna Hersek

15-16 Kasım 2015 Türkiye-Çin Halk 
Cum.

Türk Kirazlarının Çin’e İh-
raç Edilmesine Yönelik 
Bitki sağlığı Protokolü ve 
Süt Ürünleri için Veteriner-
lik ve Sağlık Şartları Konu-
sunda Protokol İmzalan-
ması

Antalya
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c) Bakanlığımızı Ziyaret Eden Heyetler:

	09 Nisan 2015 tarihinde, Pakistan Belücistan Eyalet Meclisi Heyeti Üyeleri,

	14-15 Nisan 2015 tarihleri arasında, Kenya İsiola Eyaleti Valisi ve beraberindeki heyeti,

	07 Mayıs 2015 tarihinde, Ülkemiz ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında İdarenin ve Kamu Perso-
nel Yönetiminin Geliştirilmesi, Desteklenmesi ve Bu Alanlarda İşbirliğinin Sağlanması amacıyla 
imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Kamu Personel Yönetiminin 
Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokol”ün uygulanması kapsamın-
da, Ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan heyeti, Bakanlığımızı ziyaret etmişlerdir.

2. Avrupa Birliği ile ‹lişkiler ve Müzakere Süreci

a) Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar 

	AB Uyum Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Uzman Gözüyle bültenine ilişkin çalışmalar yü-
rütülmüştür. 

	AB Uzman Yardımcılarının uzman olabilmeleri için ilgili yönetmelik uyarınca uzmanlık tezi ile ilgili 
danışmanlık, tez incelemesi ve tez savunmalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

	Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hacettepe Üniver-
sitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğ-
rencilerini Müzakere Fasılları (Fasıl 11, Fasıl 12, Fasıl 13) ve AB-Türkiye Mali İşbirliği konularında 
bilgilendirmek amacıyla bir dizi seminer düzenlenmiştir.

b) Türkiye – AB Mali ‹şbirliği

Katılım Öncesi Yardım Aracının (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) birinci uygulama 
dönemine (2007-2013) ilişkin hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda;

IPA I 2013 yılı programlama dönemi için hazırlanan “Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda ve Yem Güve-
nilirliği, Balıkçılık” Sektör Fişi’nde yer alan ve Eşleştirme (Twinning) bileşeni içeren projelere yönelik 
“Eşleştirme Proje Fişi” belgeleri, Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birli-
ği Türkiye Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yorumları doğrultusunda revize edilmiştir.

Bakanlığımızın “Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörü - Kurumsal Kapasite Oluşturma Alt Sektörü” Lider 
Kurumu olarak belirlendiği Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) ikinci uygulama dönemine (2014-
2020) ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda;

	Bakanlığımız tarafından 2014-2017 yılları arası yapılması planlanan projeleri, bütçelerini ve prog-
ramlama yıllarını kapsayan “Sektör Planlama Belgesi”, Avrupa Komisyonu yorumları doğrultu-
sunda, 2015 yılındaki değişiklikler ile 2016 ve 2017 yıllarına yönelik öngörüleri içerecek şekilde 
güncellenmiştir. 

	2015 yılı programlaması kapsamında, proje tanımlama belgesi olan “Tarım ve Kırsal Kalkınma, 
Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası, Balıkçılık Fasıllarının Desteklenmesi” 
başlıklı Aksiyon Belgesi” hazırlanarak Avrupa Komisyonu yorumları doğrultusunda gerekli reviz-
yonlar yapılmıştır. 

	2016 yılı programlaması kapsamında, proje tanımlama belgesi olan “Tarım ve Kırsal Kalkınma, 
Balıkçılık Fasıllarının Desteklenmesi” başlıklı Aksiyon Belgesi’nin ilk taslağı hazırlanmıştır.
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	Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve 23 Şubat 2015 tarihinde başlatılan “Türk Tarım Sisteminin 
Avrupa Yeşil Tarım Kurallarına Yakınlaştırılması ve AB Nitrat Direktifi’nin Uygulanmasının Geliş-
tirilmesi için Kapasitenin Geliştirilmesi Teknik Yardım” projesine yönelik “İş Tanımı Belgesi (TOR) 
Hazırlama Projesi” Kapanış Toplantısı yapılmıştır.

	2014-2020 döneminde IPA kapsamında sektörü bulunmayan konulardaki münferit projelerin des-
teklendiği Düzenleyici Reform ve Müktesebata Uyum Aracı (RRAAF- Regulatory Reform and 
Acquis Alignment Facility) Birinci ve İkinci Teklif Çağrıları kapsamında çalışmalar yapılmıştır.

	Çevre ve İklim, Ulaştırma, Enerji, Rekabetçilik ve Yenilik, Eğitim İstihdam ve Sosyal Politikalar 
sektörleri altında ilgili Program Otoritelerince düzenlenen toplantı ve faaliyetler (proje açılış-
kapanış töreni, çalıştay, eğitim, vb.) ile Sektörel İzleme Alt Komitesi Toplantılarına katılım ve ilgili 
hizmet birimlerinin katılımı için koordinasyon sağlanmıştır. 

Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) ikinci uygulama döneminde (2014-2020), Avrupa Komisyonu 
bütçe uygulama yetkisinin devri çalışmaları kapsamında;

	AB Uyum Daire Başkanlığı, IPA Birimi olarak atanmış; Organizasyon Şeması ve İş Tanımları oluş-
turulmuş ve İş Yükü Analizi yapılmıştır.

	IPA Birimi personeli ve İç Denetim Birimine kurum içi eğitim verilmiştir. 

	IPA II Mevzuatı doğrultusunda Program Uygulama Kılavuzu (PIM), Program Operasyonel Rehberi 
(POG) ve Ekleri hazırlanmıştır.

	İç denetim, Usulsüzlük ve Risk Yönetimi fonksiyonları oluşturulmuştur.

	IPA Birimi Aylık Değerlendirme Toplantıları düzenlenmiştir.

	Öz Değerlendirme Raporu, Eylem Planı, İzleme Çerçevesi Tablosu ve Sektör Yaklaşımı Yol 
Haritası Belgeleri hazırlanmıştır.

	Merkezi Finans ve İhale Birimi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (NAO) ve Nihai Faydalanıcı olan 
hizmet birimlerimizle imzalanması gereken işbirliği protokolü ve uygulama anlaşmalarına yönelik 
hazırlık yapılmıştır. 

	Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) 
denetçileri tarafından Yetki Devri Denetim Misyonu gerçekleştirilmiştir.

	“Kurumsal Kapasite Oluşturma” alt sektörü için ayrılan toplam 111,2 milyon Avro IPA II kaynağının 
Bakanlığımız tarafından kullanılabilmesini mümkün kılan yetki devri, koşullu olarak alınmıştır.

c) Fasıl 11 Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Fasıl 11; Ek Protokolün (Kıbrıs Şartı) tam olarak uygulanması Şartına bağlı olarak askıya alınan 
fasıllardan biridir. Fasıl 11’in fiili müzakerelere açılabilmesi için “Kıbrıs Şartı” dışında beş tane kriter 
belirlenmiştir. Fasıldaki çalışmalar temel olarak bu kriterler bazında yürütülmektedir. 

	11. Fasıl kapsamına giren konularda AB müktesebatı ve uyum politikalarımız izlenmiş, bunların 
uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını sağlamak yönünde 
çalışmalar yürütülmüş ve bu kapsamda diğer ilgili birimlerce yürütülen çalışmalara katılım sağlan-
mıştır.

	AB’nin organik tarım ile ilgili tüzüğünün ekinde yer alan üçüncü ülkeler listesine girmek için ül-
kemiz tarafından 2003 yılında yapılan başvuruya ilişkin çalışmalar kapsamında, AB Komisyonu 
tarafından yapılması kararlaştırılan yerinde denetim ziyaretleri 10-14 Haziran 2013 tarihleri ile 18-
22 Kasım 2013 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Birinci ziyaretin nihai raporu alınmış olup, ikinci 
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ziyaretin raporunun ilk versiyonu Bakanlığımızla paylaşılmıştır. 2016 yılı içerisinde ikinci denetim 
ziyaretine ilişkin nihai Misyon Raporu beklenmektedir.

	“Türk Tarım Sistemini Avrupa Yeşil Tarım Kurallarına Yakınlaştırmak için Kapasite Oluşturulması 
ve AB Nitrat Direktifinin Uygulanmasının Geliştirilmesi” isimli bir AB projesi 2014 yılında teklif edile-
rek “Türk tarım sisteminin iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve tarımsal çevre tedbirlerinin uygulanması 
çerçevesinde AB yeşil tarım kurallarına uyum sağlayacak şekilde güçlendirilmesi” amaçlanmıştır. 
Söz konusu proje ihale aşamasında olup 2016 yılı içerisinde başlanması beklenmektedir.

	Bakanlığımız tarafından IPA II dönemi için hazırlanıp teklif edilen “AB’nin Ortak Piyasa Düzenleri-
ne Uyum Sağlanması için bir Strateji Hazırlanması” Projesi Avrupa Komisyon tarafından uygulama 
kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu proje Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programına 
dahil edilmiş olup 2016 yılı içerisinde başlanması beklenmektedir.

	“Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile “Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı” Yüksek Planlama Kurulunda 18 Haziran 2015 tarihinde imzalanmıştır. 2015-2018 
yıllarını kapsayan bu strateji belgelerinin ilk 6 aylık değerlendirmesi 15. Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Hakları Koordinasyon Kurulu toplantısında yapılmış sonrasında da Bakanlık birimleri arasında ko-
ordineli çalışılabilmesi adına toplantılar düzenlenerek işbölümü ve faaliyet takvimi hazırlanmıştır.

	Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Direktörü Sn. John A. CLARKE 
ve Sn. Dr. Nihat PAKDİL in karşılıklı görüşmeleri sonrası coğrafi işaretler konusunda işbirliğinin 
geliştirilmesinin her iki tarafın karşılıklı menfaatine olacağı belirtilmiş ve Eylül 2015 tarihinde Sn. 
CLARKE tarafından gönderilen Mektupta “Türkiye – AB Coğrafi İşaretler Alanında İşbirliği Eylem 
Planı Taslağı” iletilmiştir.

	19-20 Ekim 2015 tarihinde Brüksel’de düzenlenen 1 No’lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi toplantı-
sına paralel olarak “Coğrafi İşaretler” konulu bir toplantı yapılmasına ilişkin Avrupa Komisyonu’nun 
teklifi Bakanlığımıza iletilmiş ve toplantı 20 Ekim 2015 tarihinde Bakanlık temsilcileri ve AB temsil-
cilerinin katılımıyla Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü (DG AGRI)’nde 
gerçekleşmiştir.

d) Fasıl 12 Gıda Güvenliği, Veterinerlik, Bitki Sağlığı Faslı Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Fasıl 12 için 12 Haziran 2007 tarihli Portekiz Dönem Başkanlığı mektubu ile gönderilen açılış kri-
terlerinden, “Fasıl 12 Kapsamında Yer Alan Mevzuatın Uyumlaştırılması ve Uygulanmasına İlişkin 
Takvimi Belirleyen Strateji Belgesi” AB müktesebatındaki gelişmeler ve ulusal mevzuatımızdaki deği-
şiklikler ışığında belirli dönemlerde güncellenmektedir.

Açılış kriterlerinin Türkiye tarafından karşılandığının AB tarafınca resmen onaylanmasının ardın-
dan İspanya Dönem Başkanlığı’nda, 30 Haziran 2010 tarihinde Brüksel’de düzenlenen 9. Hükümetle-
rarası Katılım Konferansında 12. Fasıl fiili müzakerelere açılmıştır. Bu konferansta tarafımıza sunulan 
Avrupa Birliği Ortak Tutum Belgesi’nde biri siyasi, diğerleri teknik olmak üzere yedi adet kapanış kriteri 
belirlenmiştir. Fasıl 12 çerçevesinde son bir yıl içerisinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.

	AB tarafından hazırlanan 2015 Türkiye İlerleme Raporu’na Bakanlığımız katkısı oluşturulmuştur.

	AB müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanmasına yönelik olarak Fasıl 12 ikinci açılış kriteri 
kapsamında hazırlanmış olan Strateji Belgesi güncel AB mevzuatına uygun olarak güncellenmiştir.

	12 Haziran 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu Gıda ve Veteriner Ofisi’nin (FVO)’nun, “AB’den Tür-
kiye’ye İhraç Edilen Hayvanların Sınır Geçiş Noktalarındaki Refahını Değerlendirmek Üzere Ger-
çekleştirdiği Ziyaret” için çeşitli belgeler hazırlanmıştır.
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	Numune alma ve analiz metotlarına ilişkin 152/2009 (EC) sayılı Tüzükte değişiklik yapan 691/2013 
(EC) sayılı Komisyon Tüzüğü ile uyumlu ulusal mevzuat taslağı hazırlanmıştır.

	Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Derin Dondurulmuş Spermasının Topluluk İçi Ticareti ve İthalatına 
İlişkin Hayvan Sağlığı Gereklilikleri Hakkında 14 Haziran 1988 tarih ve 88/407/EEC sayılı Direktif 
ile uyumlu ulusal mevzuat taslağı hazırlanmıştır.

	ISPM standartlarının (Bitki Sağlığı Tedbirleri İçin Uluslararası Standartlar) Türkçe’ye uyarlanması 
kapsamında çalışmalar yürütülmüştür.

	Bakanlığımız, 2015 yılı Yurt Dışı Eğitim Kontenjanları Genelgesinde yer alan “Yetiştirilmek Amacıy-
la Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları” maddesi kapsamında 1-24 Aralık 2015 tarihlerinde 
İrlanda Tarım Bakanlığı’nda gerçekleştirilen “AB’de Hayvan Refahı Konulu Eğitim” çerçevesinde, 
söz konusu ülkede çeşitli hayvancılık alanlarında, çiftlik düzeyinde yerinde ziyaretler yapılmıştır. 
Aynı zamanda, hayvan refahı uygulamalarında başlıca denetim uygulamaları, kesimde insani yön-
temler, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve kayıt altına alınması gibi konularda mevzuat ile 
uyum çalışmalarına yönelik gözlemler yapılmıştır. Eğitim sürecinde ayrıca, Bakanlıkları bünyesin-
de diğer AB ülkelerinin de bulunduğu FVO toplantısına katılım sağlanarak Komisyon düzeyinde, 
sınır kapılarımızda yaşanan hayvan refahı sorunlarına çözüm getirmek amacıyla işbirliği sağlan-
masına yönelik yapıcı zemin oluşturulmuştur. 

	“Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.

	“Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” ile ilgili çalışma-
lar yürütülmüştür.

	 “Belirli Ürün Sevkiyatlarının Fiziksel Kontrol Sıklığının Azaltılmasına İlişkin Kurallar Hakkında Teb-
liğ Taslağı” ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.

	“Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart 
Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.

	 “Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği” ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.

	 “Kümes Hayvanları ve Kuluçkalık Yumurtaların İthalatına İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belir-
lenmesine Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.

	 “Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Spermasının İthalatında Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarının 
Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı” ve “Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş 
İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar 
Hakkında Tebliğ Taslağı” ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.

	 “Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Taslağı” ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür.

e) Fasıl 13 Balıkçılık Faslı Kapsamında Yapılan Çalışmalar

	Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Balıkçılık Üretici Örgütleri İçin Kurumsal 
Kapasite Oluşturulması” Avrupa Birliği Eşleştirme Projesine Bakanlığımızdan destek sağlanmış, 
projenin iki bileşeninin bileşen liderliği görevi yürütülmüştür. Proje kapsamında taslak kanun ve 
yönetmelik çalışmaları, çalıştay, yurtiçi ve yurtdışı çalışma ziyaretleri gibi faaliyetlere katılım sağ-
lanmıştır.
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	TAIEX (Avrupa Birliği Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Aracı) Eğitim İrtibat Yetkilisi 
(TLO) görevi kapsamında koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. Genel Müdürlüklerden alınan 
talepler doğrultusunda TAIEX Eğitim haritaları oluşturulmuş ve 14 Aralık 2015 tarihinde Brüksel’de 
AB Komisyonu ile görüşülmüştür. TAIEX kapsamında Bakanlığımız birçok faaliyet düzenlemiştir. 
Bu faaliyetler şunlardır: 2015 yılı itibariyle 17 Çalıştay, 8 Uzman Görevi, 3 Çalışma Ziyareti olmak 
üzere toplam 28 adet TAIEX faaliyeti yürütülmüştür. 

3. Uluslararası Kuruluşlar ile İlgili Konular

	Türkiye’nin 2015 yılı G20 Dönem Başkanı olması vesilesiyle Bakanlığımızca yıl içerisinde ulusla-
rarası düzeyde çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. 

Tablo 39: Bakanlığımızca Düzenlenen G20 Toplantıları;

G20 Tarım Uzmanları Toplantısı 02 Şubat 2015 - İstanbul

G20 Tarım Üst Düzey Görevliler 1. Toplantısı 23 Mart 2015 - Ankara

G20 Tarım Üst Düzey Görevliler 2. Toplantısı 6-7 Mayıs 2015 - İstanbul

G20 Tarım Bakanları Toplantısı 7-8 Mayıs 2015 - İstanbul

G20 Tarım Üst Düzey Görevliler 3. Toplantısı 2-3 Temmuz 2015 - İzmir

	06-08 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan “G20 Tarım Bakanları Toplantısı” 
nda ve G20 Gıda Güvenliği Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı’nda kurulması öngörülen  
“G20 Liderler Bildirgesi”nde de tesis edilmesi onaylanan G20 Gıda İsraf ve Kayıplarının Ölçümlen-
mesine Yönelik Teknik Platform dönem başkanlığımızda faaliyete geçmiştir. 

	IFAD’ın Roma’da bulunan merkez binasında, ülkemiz adına tescil edilen ve tefrişatı Bakanlığımız-
ca yapılan ‘‘Türk Lobi Salonu’’nun Resmi Açılışı, 17 Şubat 2015 tarihinde Roma’da gerçekleştiril-
miştir.

	FAO Konferansı 39. Oturumu, 06-13 Haziran 2015 tarihleri arasında  Roma ‘da gerçekleştirilmiş-
tir.. 191 üye ülkeden, 1 Kraliçe, 15 Devlet Başkanı ve 116 Bakan olmak üzere toplam 1700 dele-
genin katıldığı toplantıda FAO, 1990-92 yıllarından bu yana açlık oranını yüzde 5’in altında tutan, 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkeye  ödül vermiştir.

	2016 yılının Uluslararası Bakliyat Yılı ilan edilmesine ilişkin ülkemiz tarafından yürütülen çalış-
malar neticesinde, 20 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 68. 
Oturumunda ilan edilen “2016 Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY)”nın Resmi Açılış Töreni, Bakanlığı-
mızın da katılımı ile 10 Kasım 2015 tarihinde Roma’da gerçekleştirilmiştir.

4. Ekonomik ve Ticari Konular

a) Serbest Ticaret Anlaşmaları, Tercihli Ticaret Anlaşmaları, Ekonomik ve Ticari Ortaklık 
Anlaşmaları (JETCO)

STA’lar çerçevesinde; yürütülen müzakerelerde ve imzalanan STA’lar bünyesinde kurulan Ortak Ko-
mite ve Alt Komitelerde Bakanlığımızın temsili, STA müzakereleri ve Komite toplantıları öncesinde 
Ekonomi Bakanlığı’nda düzenlenen Hazırlık Toplantılarına katılım sağlanması, STA müzakereleri ve 
Komite toplantılarına hazırlık amacıyla Bakanlığımız ilgili birimlerinin katılımı ile hazırlık toplantısı 
düzenlenmesi, konu ile ilgili yazışmaların yapılması, konuya ilişkin istatistiki verilerin temini ile diğer 
araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu çalışmalar sonucunda Bakanlık görüşünün Ekonomi 
Bakanlığı’na iletilmesi ve toplantılarda dile getirilmesi, STA toplantılarının bitiminin ardından toplantı 
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tutanaklarının hazırlanması, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan Toplantı Notu ve toplantılara ilişkin diğer 
belgelerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi faaliyetleri yürütülmektedir. 2015 yılında bu görevler ye-
rine getirilerek takip edilen Anlaşmalar şunlardır:

	Türkiye-Güney Kore, Türkiye- EFTA, Türkiye-Katar, Türkiye – Meksika, Türkiye – Singapur, Türki-
ye-Japonya ve Türkiye-Peru Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri;

	Türkiye – İran Ortak Ticaret Komitesi, Türkiye-Bosna VI. Tur OKK Toplantısı, Türkiye-KKTC VIII. 
Ortak Komite Toplantısı ve Gürcistan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) VII. Ortak Komite Toplantı-
sına ilişkin çalışmalar;

	AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’na ülkemizin taraf olması ya da ABD 
ile STA müzakerelerine başlanmasına yönelik ilişkin çalışmalar. 

b) Dünya Ticaret Örgütü

DTÖ Tarım Anlaşması

	DTÖ Tarım Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen Tarım Komitesi Toplantılarının takibi, Bakanlı-
ğımız birimleri arasında koordinasyonun sağlanması ve Bakanlığımız pozisyonu belirlenmektedir. 
DTÖ Tarım Anlaşması kapsamında Bakanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren faaliyetler 
yürütülmektedir.

	Genel Müdürlüklerimizden alınan mevzuat taslakları DTÖ Tarım Anlaşması taahhütlerimiz açısın-
dan incelenmiş, söz konusu mevzuatlara dair Bakanlığımız görüşleri oluşturulmuştur. 

	İhracat rekabeti yıllık istişarelerinin ilki 5 Haziran 2014 tarihinde DTÖ Tarım Komitesi’nde 
gerçekleştirilmiş olup, Komite’de DTÖ Sekretaryası’nın üyelerden topladığı veriler ışığında 
G/AG/W/125 simgeli belgenin hazırlandığı; ayrıca alınan ilave veriler doğrultusunda yapılan 
güncellemeler G/AG/W/125/Rev.1, G/AG/W/125/Add.3/Rev.1 ve G/AG/W/125/Rev.1/Add.1 sim-
geli belgeler olarak DTÖ Sekretaryası tarafından yayımlanmıştır. İhracat rekabeti alanındaki ikinci 
yıllık istişarelere yönelik Ülkemizce doldurulması gereken DTÖ Sekretaryası tarafından hazırlanan 
anket formu, Bakanlığımız ilgili birimleri ile koordinasyon sağlanarak tamamlanmış ve DTÖ Nez-
dinde Daimi Temsilciliğimize iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmiştir.

DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma

	Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma kapsamında gerçekleş-
tirilen Komite Toplantılarının takibi yapılmakta Bakanlığımız birimleri arasında koordinasyon sağ-
lanmakta ve Bakanlığımız pozisyonu belirlenmektedir. SPS Anlaşması çerçevesinde Bakanlığımız 
görev ve sorumluluk alanına giren faaliyetler yürütülmektedir. 

	Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü işbirliği ile yürütülen “Yurtdışı Pazarlarda Karşılaşılan Engeller 
Semineri” kapsamında 13 ilde ihracatçılara eğitim verilmesi çalışmaları başlatılmış olup seminer 
programının ilk ayağı Orta Anadolu İhracatçılar Meclisi işbirliği ile 8 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilmiş olup tarafımızca SPS Önlemlerine İlişkin Anlaşma ve Anlaşma kapsamında olan 
sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinin alınmasında ihracatçılarımızın karşılaştıkları engellerin çözü-
müne yönelik yapılması gerekenler kapsamında eğitim verilmiştir. Söz konusu eğitim programı 
kapsamında ayrıca 26 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da bir eğitim gerçekleştirilmiştir. 

	Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda 4 Mayıs 2015 tarihinde Tacikistan heyetine DTÖ Eğitimi 
kapsamında SPS eğitimi verilmiştir.
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DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TBT) Anlaşması

“Türk Gıda Kodeksi - Belirli Gıdalarda Erüsik Asit Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve 
Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” taslağına ilişkin olarak G/TBT/N/TUR/67 simgesiyle, “Türk Gıda Ko-
deksi Salça ve Püre Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” G/TBT/N/TUR/68 simgesiyle, “Türk 
Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve 
Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” G/TBT/N/TUR/69 
simgesiyle ve “Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” G/TBT/N/TUR/70 simgesi ile olmak üzere 
TBT bildirimleri yayımlanmıştır.

DTÖ Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS)

Aralarında Ülkemizin de yer aldığı 23 DTÖ üyesi Ülke tarafından Cenevre’de yürütülen Hizmet 
Ticareti Anlaşması (TISA) müzakereleri kapsamında hazırlanan müzakere metni hakkında Bakanlığı-
mız pozisyonunun oluşturulması için çalışmalar yürütülmüştür.

DTÖ Tarım Müzakereleri

	DTÖ Tarım Müzakerelerinin takibi, bu çerçevede Bakanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren 
faaliyetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu yapılarak Bakanlığımız pozisyonu belirlenmektedir.

	DTÖ Sekretaryasından alınan resmi belgeler çerçevesinde tarım müzakerelerine, pamuk özelinde 
müzakerelerine ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır.

	Nairobi, Kenya’da gerçekleştirilen DTÖ 10. Bakanlar Konferansı’na katılım sağlanması hususu 
Bakanlık makamına arz edilmiştir.

	DTÖ 10. Bakanlar Konferansı’nda alınan kararlar Bakanlık makamına arz edilmiştir.

DTÖ Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Mekanizması (TPRM)

	DTÖ Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması (TPRM) kapsamında gerçekleştirilecek 
olan ülkemizin 6. İncelemesine yönelik hazırlıklar çerçevesinde DTÖ Sekretaryası tarafından Ül-
kemize yöneltilen soruların Bakanlığımız ile ilgili olanları Bakanlığımız ilgili birimleri ile koordinas-
yon sağlanarak cevaplanmıştır. 

c) Projeler, Fuarlar ve Sergiler

	EXPO 2016 Antalya’nın Bakanlığımız bünyesindeki koordinasyonu yapılmıştır.

	Uluslararası gıda ve tarım fuarların sektördeki paydaşlara duyurulması koordine edilmiştir.

	Astana EXPO 2017 Organizasyonu’na ülkemizin katılımına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

5. Eğitim, Bilgilendirme

a) Kontenjanlar 

Bakanlığımıza Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen 66 adayın değişik konu ve sürelerde kon-
tenjanlar dahilinde yurtdışı eğitimine gönderilmesi ile ilgili yapılan seçme sınavı düzenlenmiş ve sınav 
sonucunda personelin yurt dışına gönderilmesi gerçekleşmiştir. 
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b) Hizmet ‹çi Eğitim

Atatürk Konferans Salonu’nda Jean Monnet Burs Programı tanıtımı amacıyla yetkililer tarafından 
sunum gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımızca 8 farklı zamanda Hizmet İçi Eğitimi düzenlenmiş ve her bir eğitim 100-150 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında düzenlenmesi planlanan Hizmet içi Eğitimlerle ilgili tas-
laklar oluşturulup Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına bildirilmiş ve Hizmet İçi Eğitim Bilgi 
Sistemine (HİEBİS) eğitim taslakları işlenmiştir.

2015 yılı içerisinde eğitim, seminer, çalıştay vb. konularda geçici görevli olarak yurt dışına görev-
lendirilen Bakanlığımız personelinin, Yurt Dışı Geçici Görev dönüşü diğer personeli bilgilendirmesi 
amacıyla her ay bir toplantı olmak üzere toplam 4 defa bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yapılan bu 
toplantılarda 15 kişi değişik konularda 500’den fazla dinleyici kitlesine sunumlarını yapmışlardır. 

H. Strateji Geliştirme Başkanlığı

1. Stratejik Yönetim Çalışmaları 

a) Stratejik Plan

Bakanlığımızın köklü yapısı ve kurum birikimleri ışığında, olabildiğince geniş katılımlı ve tüm bil-
gi kaynaklarının harekete geçirildiği bir süreç yürütülerek 2013-2017 Dönemi Stratejik Plan hazırlık 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bakanlığımızın yeniden yapılandırılmasından dolayı hazırlanan Stratejik 
Plan, bütün birimlerimizin temsil edildiği ve aktif katılımın sağladığı çalışma, toplantı ve çalıştaylarla 
hazırlanmıştır.

2013-2017 Dönemi Stratejik Plan, Kalkınma Bakanlığının değerlendirmelerinin ardından Makam ona-
yı alınmış düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmuştur. 

Stratejik Plan ile Stratejik Alanlar:

	Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği,

	Gıda Güvenilirliği,

	Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı,

	Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma, 

	Kurumsal Kapasite olarak belirlenmiştir.

Stratejik Alanlar doğrultusunda Stratejik Amaçlar ve Stratejiler, Stratejik Hedefler ve bu hedefler için 
Performans Göstergeleri Planda yer almaktadır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 30 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ” gereğince Bakanlığımız 2017-2021 dönemi 
stratejik plan hazırlık çalışmalarına başlanmış olup, 2016 yılı içerisinde tamamlanması planlanmak-
tadır. 

b) Performans Programı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 
kullanmanın yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana çıkarmıştır. 

Performans programı, beş yıl için hazırlanan stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. 
Kamu idareleri, performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belir-
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lenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 2015 Yılı Performans Programı 
yayınlanmış ve uygulanması izlenmiştir. 

2016 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, bütçe rakamlarının netleş-
mesine müteakip yayımlanacaktır. 

c) Performans Programı, ‹zleme ve Değerlendirme

2013-2017 Dönemi Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedeflerden 2015 Yılı Bütçesi ile gerçekleş-
tirilecek kısmını göstermek üzere; 

	Öncelikli stratejik amaç ve hedefler,

	Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler,

	Faaliyet maliyetleri,

	Performans hedeflerinin kaynak ihtiyacı,

Performans programı izleme ve değerlendirme sisteminin tüm unsurlarıyla hayata geçirilebilmesi 
için 2015 yılı içerisinde sorumlu merkez birimlerinin katılımıyla çeşitli bilgilendirme toplantıları yapıl-
mıştır.

2015 Yılı Performans Programı’nda uygulamaya konulan ve bütçeyle ilişkilendirilen 17 Stratejik 
Hedefe ait 151 Performans Göstergesi üçer aylık dönemler halinde SGB.net ve e-bütçe sisteminde 
izlenmiş ve değerlendirilmiştir.

d) Yıllık Program

2015 yılı programında Bakanlığımıza sorumluluğu verilen tedbirlerin ilgili birimlerce yapılan faa-
liyetleri üçer aylık dönemlerce izlemeleri elektronik ortamda yapılmış ve gerçekleşmeleri Kalkınma 
Bakanlığına rapor edilmiştir.

2015 yılı programında Bakanlığımıza işbirliği görevi verilen tedbirlerin sorumluları belirlenmiş ve 
ilgili tedbirden sorumlu Bakanlıklar bilgilendirilmiştir.

Orta Vadeli Program (2016-2018) yayımlanmıştır. Ancak Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak 
hazırlanan 2016 Yılı Programı henüz yayımlanmadığından, Yıllık Program çalışmalarına başlanama-
mıştır (Yıllık Programın yayımlanmasıyla birlikte çalışmalara başlanacaktır).

e) Ortak Akıl Toplantıları

Tarım sektörü ile ilgili yaşanan sorunların ve taleplerin yerinde değerlendirilmesi, yönetişim kül-
türüyle çözüme kavuşturulması amacıyla Tarım Sektörüne yönelik olarak koordine edilen Ortak Akıl 
Toplantıları düzenlenmektedir.

Ortak Akıl Toplantılarında ortaya konan önerilerden uygulanabilir olanlar Eylem Planına dönüştü-
rülmekte, ilgili birimler tarafından yapılan çalışmalar ve gerçekleşmeler takip edilmektedir. 2015 yılın-
da 4 adet Ortak Akıl Toplantısı düzenlenmiş, toplantılar sonucunda 3 adet Eylem Planı hazırlanarak 
uygulamaya konulmuştur.

f) Tarım Sektörü Göstergeleri 

Tarım sektörüne ait yayınlanan istatistiki veriler incelenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması 
gerçekleştirilmiştir.



122

2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜİK tarafından her ay yayınlanan makroekonomik göstergelerin incelenmesi, analiz edilmesi, ra-
porlanması ve bilgilendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında; tarımsal nüfus ve istihdam, 
GSYH ve tarım alt sektörüne yönelik GSYH değerleri, TÜFE, ÜFE ve tarımsal ÜFE verileri ile tarımda 
sabit sermaye yatırım sonuçları değerlendirilmiştir. Ayrıca her ay ilgili birimlerden gelen veriler, Bakan-
lığımız web sayfasında Birimler başlığında yayınlanmıştır.

g) Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT) Çalışmaları 

TARYAT Ofisi tarafından tarımsal yatırımcılara, mail, telefon ve yüz yüze görüşme gibi birçok farklı 
kanaldan bilgi sunulmakta olup, bu kapsamda 2012-2015 (Aralık ayı itibariyle) 3.048 başvuru sahibine 
hizmet verilmiştir. 

İl Müdürlükleri bünyesinde, tarımsal yatırıma yönelik faaliyetlerde yatırımcıya rehberlik etmesi 
amacıyla 2012 yılında Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimleri kurulmuştur. 2015 yılı Aralık ayı itibariyle 
danışan sayısı ise 7886’dır.

Bakanlığımızca uygulanmakta olan tarımsal desteklemelere yönelik 2015 yılı birim fiyatlarını ve 
başvuru koşullarını içeren “Tarımsal Destekler Bülteni” yayınlanmıştır.

Türkiye Tarımında Değişim, Dönüşüm Dönemini anlatan Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca dil-
lerinde Kitapçık hazırlanmış ve basımı yapılmıştır. Ayrıca bahse konu kitapçıklar TARYAT web sayfa-
sında (www.taryat.gov.tr adresinde) yayınlanmıştır. 

Yurtiçinde yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönelik talep edilen konular kapsamında tarım ala-
nında verilen destek, hibe ve teşvikler hakkında bilgi notları hazırlanmıştır. 

26-27 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya’da “TARYAT Genel Değerlendirme ve Bilgilendirme Top-
lantısı” düzenlendi.

6 Mayıs 2015 tarihinde Devlet Personel Başkanlığında Azerbaycan’dan gelen heyete Bakanlığımız 
faaliyetlerinin anlatıldığı bir sunum yapılmıştır.

Tarımsal Yatırımcılara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve tarım alanında yabancı yatırımların 
daha da artırılması amacıyla Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Ekonomi Bakanlığı ve 
ilgili diğer Bakanlıklar ve kurumlarla görüşmeler yapılmıştır.

03-06 Eylül 2015 tarihlerinde 23. kez düzenlenen İstanbul “WorldFood İstanbul Gıda Fuarı”, 16-20 
Eylül 2015 tarihinde düzenlenen “Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı”, 13 – 17 Ekim 
2015 tarihlerinde gerçekleştirilen “BURTARIM 2015, Bursa 13. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fi-
dancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı” ile “Bursa 8. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarlarında” 
stantta görev alınmış ayrıca “Türk Tarımı ve Yatırım Fırsatları” konulu sunum yapılmıştır.

7-11 Nisan 2015 Tarihleri Arasında “Diyarbakır TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde” düzenlenen “7. 
Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarında ve 13-16 Ağustos Tarihleri Ara-
sında Tekirdağ İlinde “2015 Tarım ve Teknoloji Günleri”nde açılan Bakanlık Standında görevli olarak 
katılım sağlanmıştır.

Almanya’da 8-14 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen uluslararası bir fuar olan “AGRITECHNICA 
2015 Hannover Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı» nda Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde 
faaliyet gösteren Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT) ile Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Baş-
kanlığı’nın katkılarıyla açılan Bakanlık Standında görevli olarak katılı sağlanmıştır.

Ofisimiz koordinasyonunda 19-20 Kasım 2015 tarihlerinde Denizli ilinde “Ege Bölgesi Tarımsal 
Yatırım Fırsatları Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
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h) Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasalarının ‹zleme ve Değerlendirme Koordinasyon Birimi 
(GTÜP‹DK) Çalışmaları 

Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda gıda ve tarım ürünleri piyasalarının işleyişi ele alınmış ve 
9/9/2014 tarih ve 2014/5 sayılı kararla izlenip ve değerlendirilmesi için prensip kararı alınmıştır. Eko-
nomik Koordinasyon Kurulu’nda alınan karar uyarınca Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı 
bünyesinde 21/10/2014 tarih ve 862 sayılı makam Olur’u ile “Tarım Ürünleri Piyasaları İzleme, De-
ğerlendirme ve Koordinasyon Birimi” ve 9/12/2014 tarih ve 29200 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
2014/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme 
Komitesi” kurulmuştur. 

Komite, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında, Ekonomi, Gümrük ve 
Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası Başkanı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı’ndan oluşmaktadır.

Komite çalışmalarını destekleyici ve karar almasını kolaylaştırıcı izleme, analiz ve değerlendirme-
ler yapmak üzere “Piyasa İzleme ve Değerlendirme” ile “Yapısal Sorunlar ve Veri Alt Komitesi” olmak 
üzere iki alt komite tarafından faaliyetleri sürdürmektedir. 

Piyasa İzleme ve Değerlendirme çalışmaları kapsamında bugüne kadar; 13 ürüne ait rapor (pata-
tes, dana eti, buğday, kayısı-kuru kayısı, tavuk eti ve yumurta, canlı besi hayvanı ve kırmızı et, yaş 
üzüm-kuru üzüm, zeytin-zeytinyağı, yer fıstığı, yaş-kuru çay, ayçiçeği, fındık ve fındık içi, mercimek), 
7 üründe marj analizleri (domates, domates, patates, pirinç, kırmızı et, portakal, peynir ve ekmek), 
4 konuda piyasa analiz çalışması (gıda fiyat istikrarı, patates, sera domatesi, sığır eti) ve 2 üründe 
projeksiyon analizi (limon, süt ve süt ürünleri) yapılmıştır. Bu Alt Komitece hazırlanan raporlarda enf-
lasyona katkısı yüksek olan ürünlere dair politika analizi ve projeksiyon modelleri geliştirilmiştir.

Yapısal Sorunlar ve Veri Alt Komitesi faaliyetleri kapsamında; 8 tedbir (TÜİK koordinasyonunda 
ilgili tüm kurum ve kuruluşların veri tabanlarının taranması yoluyla ulusal standart ve sınıflamalara 
uyum ile veri kalitesinin artırılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi, ürün piyasa izleme sistemi kurul-
ması, maliyet hesaplamasında yöntem ve kurum birlikteliği sağlanması, tedarik zincirinin izlenmesi, 
lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi ve ürün ihtisas borsasının kurulması, tarımsal desteklerin 
değerlendirilmesi, üretici örgütlerinin geliştirilmesi, kırmızı et ) üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu Alt Komitece belirlenen tedbirler sonucunda; sorunların kısa, orta ve uzun dönem çözüm önerileri 
üzerinde durulmaktadır. 

Ülkemizde değer zincirinin tüm aşamalarında gıda fiyat aktarımını takip ederek piyasaları izlemek, 
gıda arz zincirinde yer alan aktörlerin tespiti ve kayıt altına alınmasını sağlamak, aktörler arası 
ilişkilerin ve rekabetin iyileştirilmesini gerçekleştirmek, gıda arz zinciri ile ilgili ekonomik analiz ve de-
ğerlendirmeler yapmak amacıyla Türkiye Gıda Arz Zinciri Gözlemevi kurulması kararlaştırılmıştır. Bu 
kapsamda dünya örnekleri (İspanya, Fransa ve AB ) incelenmiş ve bu faaliyetleri yürütmek amacıyla 
bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir.

Üst Komite’nin her toplantısı sonrasında alınan kararlar ve oluşturulan nihai raporların Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu’nda sunumu gerçekleştirilmektedir.

2. Yönetim Bilgi Sistemleri Çalışmaları 

a) Yazılı ve Sözlü Soru Önergelerinin Cevaplandırılması ‹le Makamın Bilgi Taleplerinin Karşı-
lanması

	2015 yılında TBMM/Başbakanlık’tan gelen 429 adet yazılı soru önergesi, 89 adet sözlü soru öner-
gesi, diğer kurumlardan 31 adet yazılı soru önergesi, 2 adet sözlü soru önergesi gelmiş olup, top-
lamda 551 soru önergesi cevaplandırılmıştır.
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	Bakanlığımıza intikal eden soru önergelerinin takip edileceği web tabanlı bir sistem oluşturulmuş 
ve kullanıma açılmış olup, bu konuda Bakanlığımız, Soru Önergeleri Takip Sistemini ilk uygulayan 
Bakanlıklar arasındadır. 

	2015 yılında Makam tarafından, konu ve il bazlı bilgi talepleri karşılanmış, bu kapsamda ihtiyacı 
karşılayacak detaylı bilgi notları hazırlanarak makama sunulmuştur. 

b) Bakanlık Faaliyetleri ‹le ‹lgili Kitap ve Dokümanların Hazırlanması 

	Sayın Bakanımızın 2015 yılı Bütçe Sunuş Kitabı çalışmaları yapılmıştır. 2015 yılı bütçe görüşme-
lerinde kullanılmak üzere Bakanlık birimleri ile koordinasyon sağlanmış ve bilgi akış sisteminin 
yönetimi gerçekleştirilmiştir.

	Türkiye geneli Bakanlığımız faaliyetlerinin yer aldığı kitapçıklar hazırlanarak basımı ve dağıtımı 
yapılmıştır.

	İl bazında Bakanlık çalışmaları, yürütülen projeler ile bunların sonucunda illerimizde tarım 
sektöründeki gelişmelerin yer aldığı kitapçıklar 81 ilimiz için ayrı ayrı hazırlanmış, basım ve 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

c) Yönetici Bilgi Sistemine ‹lişkin Çalışmalar

	Yönetici Bilgi Sistemi, Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu tarımsal verilere her 
ortamda kolay, etkin ve hızlı bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla web tabanlı olarak 
geliştirilmiş ve Mayıs 2013’te Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinin kullanımına açılmış olup halen 
bu sistem verimli bir şekilde kullanılmaktadır.

	Sistem temel çerçevede, tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili TÜİK tarafından yayınlanan istatistik-
leri ve Bakanlığımız birimleri tarafından sektöre yönelik gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin verileri 
içermektedir.

	Sistemdeki veriler ilgili birimler tarafından önceden belirlenmiş takvime uygun olarak güncellen-
mektedir.

	Yönetici Bilgi Sisteminin, Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 
geliştirilmesi, fonksiyonun artırılması ve daha etkin işletilmesine yönelik ikinci aşama çalışmalara 
devam edilmektedir.

3. ‹ç Kontrol Çalışmaları

a) ‹ç Kontrol Sistemi

	Bakanlık İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda; etik değerler, süreç yöneti-
mi, görev tanımları, iş akışları, insan kaynakları yönetimi, yetki devri, risk yönetimi ve bilgi-iletişim 
çalışmaları yapılmaktadır.

	İç Kontrol Sistemine yönelik olarak 2015 yılında Bakanlığımız birimlerinden gelen eğitim, çalıştay 
talepleri yerine getirilmiştir.

	İç Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında; İl Müdürlükleri, Laboratuvar Müdürlükleri ve 
Zirai Karantina Müdürlükleri Veteriner Sınır Kontrol Noktaları için de Model Kontrol Ortamı 
oluşturulmuştur. Ayrıca İl Müdürlükleri için oluşturulan çalışma revize edilmiş olup, taşra birimlerin 
katılımı ile risk çalışması yapılmıştır.

	Bakanlık birimlerinden gelen Uyum Eylem Planı ve İç Kontrol Sisteminin uygulanmasının izlenil-
mesine devam edilmiştir.
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	Ankara, Sivas ve Mersin Kalkınma Ajansları tarafından teknik destek programı altında finanse 
edilen “İç Kontrol Sistemi’nin İzlenmesi Kapsamında Kurumsal Kapasiteyi Arttıracak Kontrol Öz 
Değerlendirme Uzmanı Personel Yetiştirmek” projesi kapsamında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
Ankara İl Müdürlüğü, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Toprak, Gübre ve Su Kaynak-
ları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Mersin ve Sivas İlinde bulunan Bakanlık birimlerinden 
katılan personele Kontrol Öz Değerlendirme (CSA) eğitimi düzenlenmiş olup, söz konusu eğitimler 
devam edecektir.

b) Ön Mali Kontrol

	Bakanlığımız Ön Mali Kontrol Yönergesi çerçevesinde ön mali kontrol faaliyetleri yürütülmüştür.

	Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde deği-
şiklik yapılarak Bakanlığımız döner sermaye işletmelerinin de Yönergede belirtilen limitler dâhilin-
deki alımları ön mali kontrole tabi tutulmaya başlanılmış olup, 2015 yılında toplam 70 adet taah-
hüt evrakı ve sözleşme tasarısı ön mali kontrole tabi tutulmuştur. Ayrıca kadro dağılım cetvelleri, 
seyahat kartı listeleri, seyyar görev tazminatı cetvelleri, yan ödeme cetvelleri, yurt dışı konaklama 
giderlerinin ön mali kontrol işlemleri yapılmıştır.

	Merkez ve taşra birimlerinden gelen yaklaşık 600 adet mali konulara ilişkin  görüş yazılarına cevap 
verilmiştir.

	Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının 3 yıl süre ile ihale edilmesi için Genelge çıkarıl-
mış olup, Maliye Bakanlığından söz konusu alımlara ilişkin izin taleplerinde bulunulmuştur. 

4. Bütçe Çalışmaları 

a) Bütçelemeye ‹lişkin Çalışmalar

	 Bakanlığımızın 2016-2018 Dönemine ait performans esaslı bütçesi hazırlanmıştır.

	Bakanlığımız bütçesinin merkez ve taşra birimlerine SGB.net sistemi üzerinden dağılımı yapılmış-
tır.

	Bakanlığımızın 2015 Yılı Bütçesinin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) hazırlanmıştır.

	 2015 Yılı Bütçe Uygulama Esasları ile Yatırım Programına ait Detay Programı hazırlanmıştır.

	2015 yılında üçer aylık dönemler halinde ve muhtelif zamanlarda Bakanlık birimlerinin ödenek 
gönderme belgeleri tanzim edilmiştir.

	Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin yıl içerisinde ek ödenek taleplerinin karşılanması, aktar-
ma, serbest bırakma, revize, tenkis vb. işlemleri yapılmıştır.

	2015 yılı yatırım projelerinin üçer aylık dönemler halinde Uygulama Raporları (Dönem Gerçekleş-
me Raporu) Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

	Genel Bütçe kapsamında Seyyar Görev Tazminatlarının ödenmesi ile ilgili merkez ve taşra birimle-
rinden talepler alınmış, Maliye Bakanlığından alınan vize çerçevesinde ödeneklerin gönderilmesi 
sağlanmıştır. 

	Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin 2015 yılı bütçesi ile ilgili Hazine Müsteşarlığı’nın porta-
lına üçer aylık Nakit Akış Planlaması girilmiştir.

	2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Bakanlığımız web sitesinde 
yayımlanmıştır.
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	Bakanlığımız yatırım projeleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Yapı İşleri Genel Müdür-
lüğünce ve İçişleri Bakanlığı- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca (YİKOB) yapılacak 
inşaat ve diğer yatırım işlerinin ödenek aktarma işlemleri yapılmıştır.

	2014 yılına ait Bakanlık Kesin Hesabı hazırlanmıştır.

	2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu; Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakan-
lığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 

b) Taşınır Mal Kayıt ve Konsolide ‹şlemleri

	Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine ait taşınır mal konsolide işlemleri yapılmıştır. 

	Bakanlığımızın tüm birimlerindeki taşınırların devir, terkin ve hurda işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

	Bakanlığımız birimlerinde bulunan ihtiyaç fazlası taşınırlar takip edilerek, ihtiyacı olan birimlere ve 
Genel Yönetim kapsamındaki kamu idarelerine devir işlemleri yapılmıştır. 

c) Kamu Zararlarının Tahsiline ‹lişkin Çalışmalar:

	Bakanlığımız merkez birimlerinin 2015 yılına ait kamu zararlarının takip ve tahsil işlemleri yapıl-
mıştır.

	Tahsil işlemleri konusunda 73  adet alacak takip dosyası açılmış olup,  53 adet dosyanın işlemleri 
tamamlanarak kapatılmıştır. 20  adet dosyanın ise takip işlemleri devam etmektedir.

5. Koordinasyon Çalışmaları 

	2014 yılı Bakanlık Faaliyet raporu hazırlanmıştır. 
	Bakanlık birimlerinin doğrudan sorumlu olduğu görevleri dışında kalan ve koordinasyon gerektiren 

çalışmalar ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmüştür.
	Kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ve protokol taslakları ile birden fazla birimi il-

gilendiren konularda Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları ve diğer kuruluşlarla koordinasyon ve 
işbirliği sağlanmıştır.

	T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım 
ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğ çalışmaları Bakanlığımızın di-
ğer birimleri ile koordinasyon sağlanarak hazırlanmıştır.

	Bakanlığımız birim amirlerinin katılımıyla 2015 yılında 25 Bakanlık koordinasyon toplantısı gerçek-
leştirilmiştir.

	 BİMER kapsamda 2015 yılı içinde yapılan 207 başvurunun 160 ‘ı cevaplanmış olup, 47 tanesi 
ilgisi nedeniyle başka kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir.

	2014 yılı faaliyetlerinin ve 2015 yılı hedeflerinin değerlendirildiği “Genişletilmiş Bakanlık 
Koordinasyon Toplantısı” 2015 yılı Şubat ayında yapılmıştır. 

	Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen “Kamu Hizmet Envanteri Projesi” 
kapsamında Bakanlığımız bünyesinde yapılan çalışmalara devam edilmiştir. 

	Bakanlığımızın taşra teşkilatı norm kadro çalışmaları kapsamında, İllerin tarımsal kriterleri belirle-
nerek ilgili birime gönderilmiştir. 

	“Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ile ilgili 2010/14 sayılı Başbakan-
lık Genelgesi kapsamında, Bakanlığımız 2015 yılı faaliyetleri ve planlanan faaliyetler hazırlanarak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmiştir.

	Başkanlığımız görev alanına giren konulardaki mevzuat teklifleri hazırlanarak tasarılar hakkında 
ve diğer kurumlardan gelen kanun, yönetmelik gibi mevzuata ilişkin düzenlemelerle ilgili başkanlık 
görüşü oluşturulmuştur.
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	Personel atama, terfi, intibak, disiplin, görevlendirme, izin, mal bildirim ve emeklilik işlemleri rutin 
olarak gerçekleştirilmektedir. 

	Başkanlığımız birimlerinin muhtelif demirbaş büro malzemesi, kırtasiye ve temizlik malzeme ihtiya-
cı bütçe imkanları dahilinde karşılanmıştır.

‹. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın yönetim, denetim ve gözetimi altında bulunan bütün bağlı, ilgili 
veya ilişkili kurum ve kuruluşların merkez ve taşra birimlerinin bütün faaliyetleri, alınan Bakan Onayları 
çerçevesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca denetlenmektedir. Rehberlik ve Teftiş Bakanlığının 
temel faaliyetleri yukarıda sunulan hizmetler bölümünde kısaca açıklamaları verilen teftiş, inceleme, 
soruşturma, eğitim ve rehberlik faaliyetleridir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 2015 faaliyetlerine ilişkin 
temel veriler tabloda yer almaktadır.

Tablo 40: 2015 Yılı Rapor Sayıları

RAPOR C‹NS‹ SAYISI (Adet)

İnceleme Raporu 127

Disiplin Soruşturma Raporu 42

Adli Soruşturma Raporu 16

Ön İnceleme Raporu 35

Rehberlik ve Teftiş Raporu 4

Rehberlik Raporu 113

Toplam 337

2015 yılında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca düzenlenen raporların dağılımı yukarıdaki tablo 
görülmektedir. Bu tabloda ve grafikte yer alan Bakanlık Müfettişleri tarafından hazırlanmış raporlar 
haricinde 2015 yılında Başkanlığımız bünyesinde görevlendirilen Bakanlık Müşavirleri de rehberlik 
faaliyetleri kapsamında, Bakanlığımızın öncelikli ve sorunlu konu başlıkları doğrultusunda 113 adet 
rehberlik raporu hazırlayarak Başkanlığımıza sunmuştur. 2015 yılında Başkanlığımız tarafından Ba-
kanlık Makamının Oluru gereğince normal denetim çalışmalarına da devam edilmiştir. 

2016 yılında şikâyet ve ihbarlar üzerine yürütülecek inceleme ve soruşturma çalışmalarının ger-
çekleşeceği ön görüsü yanında, Bakanlığımız merkez teşkilatı ile taşra teşkilatının normal denetim 
çalışmaları için planlama yapılmaktadır.

Başkanlığımız tarafından yapılan Denetim Standartları oluşturma çalışmaları kapsamında, Ulusla-
rarası ve Ulusal Denetim Standartları çerçevesinde uygulama standartları geliştirilmekte olup, bu doğ-
rultuda oluşturulan Normal Denetim Uygulama Rehberi ile rehberlik ve denetim çalışmalarında yeni 
bakış açıları geliştirilmiştir. Bu çerçevede Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ile birlikte inceleme ve 
soruşturma rehberleri hazırlıklarına ilişkin yürütücüsü olduğumuz proje tamamlanmış olup, bu projede 
elde edilen çıktılar doğrultusunda Başkanlığımız denetim standartlarını oluşturma çalışmaları devam 
etmektedir.
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Bu kapsamda; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Soruşturma Rehberi ve Rehberlik ve Teftiş Rehberi ile 
Rehberlik ve Teftiş Planının hazırlanması çalışmalarında son aşamaya gelinmiş, bu çalışma Bakanlı-
ğımız Müfettişlerinin görüş ve önerilerine sunulmuş ve tüm Müfettişlerin katılımı ile iki değerlendirme 
toplantısı yapılmış olup çalışmalar bu bağlamda sürdürülmektedir. 

Yine; 2015 yılında Başkanlığımız tarafından yürütülen rehberlik çalışmaları kapsamında Rehberlik 
Çalışma Planı hazırlanmış, bu plan doğrultusunda 9 Rehberlik Çalışma Grubu ve rehberlik faaliyeti 
yapmak üzere 190 çalışma konusu belirlenmiştir. Rehberlik Çalışma Grupları aşağıdaki şekilde oluş-
turulmuştur:

• Bitkisel Üretim, Destekleme Politikaları ve Arz Güvenliği,

• Hayvansal Üretim, Destekleme Politikaları ve Arz Güvenliği,

• Gıda Güvenilirliği,

• Bitki Sağlığı ve Karantina,

• Halk Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı,

• Kırsal Kalkınma, Tarımsal Altyapı ve Örgütlenme Faaliyetleri,

• Tarımsal Araştırmalar, Eğitim ve Yayım Faaliyetleri,

• İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Strateji Geliştirme Faaliyetleri,

• Su Ürünleri Faaliyetleri.

 Başkanlığımız Rehberlik Konularını, Bakanlığımız stratejik amaç, hedef ve faaliyet konuları, AB 
öncelikli konular, kamuoyunun gündeminde olan konular, Başkanlığımıza faydalı olacağı düşünülen 
konular, Bakanlığımız birimlerinin teklif ettiği faaliyet konuları ve rehberlik gruplarının teklif ettiği konu-
lar oluşturmaktadır.

Bakanlığımızca sunulan hizmetin kalite ve verimini artırmak amacıyla Bakanlığımız birimlerine ve-
rilen hizmet içi eğitim faaliyetlerine destek verilmiştir.

Bakanlığımızın uyguladığı projelerin değerlendirme toplantılarına katılım sağlanmıştır.

Bakanlığımızın bitkisel ve hayvansal üretim ile sağlığına dair uygulama değerlendirme toplantıları-
na katılım sağlanmıştır.

Başkanlığımızın yürüttüğü ve içerisinde Müfettişlerin bulunacağı belirtilen kurul, komisyon ve komi-
telerde yer alınılmıştır. 

Bakanlık içi ve dışı mevzuat hazırlama ve değişiklikleri ile Başkanlığımız görüşleri istenilen konu-
larda Başkanlığımız katılım, inceleme ve değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. 

Başkanlığımız tarafından yürütülen rehberlik, teftiş, soruşturma ve inceleme faaliyetleri sırasın-
da bu faaliyetleri yürüten Başkanlık personelinin farklı bir bakış açısı geliştirmelerine, yürütülen ça-
lışmanın detayları yanında genel bir perspektifle çalışmalarını yapmalarına destek olmak amacı ile 
Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Hizmet Birimleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin genel olarak de-
ğerlendirilmesi için sunum ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Bu doğrultuda Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan su-
num ve değerlendirme toplantılarına Bakanlığımız Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Bakanlık Mü-
şavirlerinin katılımı sağlanmış olup, bu toplantılara 2016 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.
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Bakanlığımız Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda düzenlenen “İş Güvenliği” konulu seminere, 
Başkanlığımız tarafından planlanan ve Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından 11-
15.05.2015 tarihinde düzenlenen “İletişimde Konuşma ve Dinleme, Sosyal İletişim ve Kamu Lisanı” 
konulu eğitim toplantılarına Bakanlığımız Müfettişlerinin katılımı sağlanmış olup, AB Konseyi Tüzüğü 
ile ilgili TAİEX Çalıştayına, 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı Resmi Açılış Törenlerine ve TARSİM Yeni 
Dönem Reasürans Görüşmeleri için Hindistan’da yapılan toplantılara Başkan ve Bakanlığımız Müfet-
tişlerinin katılımı sağlanmıştır. 

Yine; Bakanlığımız emrinde görevli iki Müfettişin Fransa/Paris ve Fransa/Strazburg’ta 8-14.03.2015 
tarihleri arasında düzenlenen Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamaların Koordi-
nasyonunun Güçlendirilmesi Projesi kapsamındaki Eğitimlerine katılımı, bir Müfettişin de Polonya 
Radom’da bulunan Tarım Danışma Merkezi’nde Polonya ve Avrupa Birliği ülkelerinde danışmanlık 
sistemini yerinde incelemek üzere 27.09-02.10.2015 tarihleri arasında düzenlenen Çalışma Ziyareti-
ne katılımı, bir Müfettişin Romanya Eğitim Bilimsel Araştırma Bakanlığı Adrei Şaguna Üniversitesinde 
düzenlenen “Stratejik Yönetim” konulu Yurt Dışı Eğitim Programına katılımı sağlanmıştır.

2015 Yılında Antalya Kemer’de ‘‘Mali Yönetişim Akademisi” Eğitimi düzenlenmiş olup, bu eğitime 
30 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında Başkanlığımızdan 146 Müfettişin katılımı sağlanmıştır. Bu 
kapsamda, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Performans Standartları, Denetim 
Standartları ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu eğitimleri verilmiştir. Yine 06-12.12 2015 tarihleri ara-
sında Başkanlığımız bünyesinde görevlendirilmiş olan 119 Bakanlık Müşavirinin katılımı ile Antalya 
Kemer’de “Proje Hazırlama ve Uygulama Teknikleri” konulu eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

Öte yandan; Bakanlık müşaviri, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının eğitimi yanında, müfettiş 
yardımcılarının mesleki ve kişisel gelişimlerine ait teorik ve uygulamalı eğitim ile Başkanlığımıza 
tanınan kontenjanlar çerçevesinde ATAUM (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi) programlarına müfettiş ve müfettiş yardımcısı katılımı gerçekleştirilmiştir. Verilen 
kontenjanlar çerçevesinde TODAİE de yürütülen eğitim programlarına da müfettişlerin katılımı 
sağlanmıştır. Ayrıca Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının doktora, master ve yan dal eğitimlerine 
teşvik sağlanarak akademik seviyenin arttırılması amaçlanmıştır.
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J. Personel Genel Müdürlüğü

1. Açıktan Atama

	2015 yılı içerisinde Bakanlığımıza 320 kadroya KPSS ve EKPSS sonucu açıktan yerleştirme işle-
mi yapılmıştır.

	İstifa sonrası açıktan atama yoluyla 9, 59’uncu madde kapsamında 4, 2005/25 sayılı Genelge 
gereği yurt dışı bursu olan öğrencilerin 1416 sayılı Kanun gereği atama yoluyla 5 olmak üzere 
toplam 18 atama işlemi gerçekleştirilmiştir.

	 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği, Devlet Personel Başkanlığınca 64 kişinin yerleştirme 
işlemleri yapılmış olup atama işlemleri devam etmektedir.

	3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği, Devlet Personel Başkanlığınca 163 memur 52 işçi 
personel olmak üzere toplam 215 personelin ataması yapılmıştır.

	4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 44 işçi personelin atama işlemi yapılmıştır.

Naklen Geçiş

	Çeşitli kurumlardan değişik unvanlarda kurumlar arası naklen atama yoluyla toplam 130 kadroya 
atama işlemi gerçekleştirilmiş olup, halen atama işlemleri devam edenler bulunmaktadır. 

	4046 sayılı Kanun gereği; özelleştirilen ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlardaki istihdam 
fazlası personelden Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza intikal ettirilen çeşitli unvanlar-
da toplam 112 personelin, Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatına atama işlemleri tamamlan-
mıştır.

	6360 sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile belediyelerden ihtiyaç fazlası 
devredilen ve Devlet Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza intikal ettirilen çeşitli unvanlarda 34 
memur, 36 işçi personel olmak üzere toplam 70 personelin atama işlemleri yapılmıştır.

	657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi hükmü gereği 90 geçici işçi personelin ata-
ma işlemi yapılmıştır.

2. Hizmet ‹çi Eğitim Programları

	05.10.2015 -08.10.2015 tarihleri arasında Antalya’da Personel Genel Müdürlüğünü İlgilendiren 
Mevzuat Konuları ile Usul ve Esaslar Hakkında HİTAP-1 Hizmet içi Eğitimi 162 personelin katılımı 
ile gerçekleştirilmiştir.

	12.10.2015 -15.10.2015 tarihleri arasında Antalya’da Personel Genel Müdürlüğünü ilgilendiren 
Mevzuat Konuları ile Usul ve Esaslar Hakkında HİTAP- 2 Hizmet içi Eğitimi 162 personelin katılımı 
ile gerçekleştirilmiştir.

	19.10.2015 -23.10.2015 tarihleri arasında Antalya’da Merkezde Çalışan Şefler, İl Müdürlüklerinde 
görevli İdari İşlere bakan Şefler ve Kuruluş Müdürlüklerinde görevli İdari işler sorumlularına 5 gün 
süre ile Personel Genel Müdürlüğünü ilgilendiren Mevzuat Konuları ile Usul ve Esaslar Hakkında 
Hizmet içi Eğitimi 211 personelin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

	09.11.2015 -13.11.2015 tarihleri arasında Antalya’da İdari ve Mali İşler Şube Müdürlerine 5 gün 
süre ile Genel Müdürlüğünü ilgilendiren Mevzuat Konuları ile Usul ve Esaslar Hakkında Hizmet içi 
Eğitimi 80 personelin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
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	07.12.2015 -11.12.2015 tarihleri arasında Nevşehir’de İl Müdürlüklerinde görevli Mali İşler Şefleri 
ile Kuruluş Müdürlüklerinde görevli Mali İşler Sorumlularına 5 gün süre ile Personel Genel Müdür-
lüğünü ilgilendiren Mevzuat Konuları ile Usul ve Esaslar Hakkında Hizmet içi Eğitimi 211 persone-
lin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız görev alanına giren konularla ilgili olarak 2015 yılı içerisinde düzenlenen eğitimlere 
toplamda 826 personele eğitim verilmiştir.

K. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

	Başkanlığın 2014 Yılı Kesin Hesap Cetvelleri düzenlenmiştir. 

	2015 Yılı Bütçesi çerçevesinde ödeme ve takip işlemleri yapılmıştır. 

	Bakanlık ve Başkanlığın satınalma işlemleri yapılmıştır.

	Bakanlığımız merkez ve taşra döner sermaye işletmelerinin 2015 yılı birim fiyatları tespit edilerek 
yayımlanmıştır. 

	Bakanlığımız döner sermaye işletmelerinin 2016 yılı yatırım programları hazırlanmıştır.

	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

	Merkez Döner Sermaye Saymanlığı ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır. 

	Merkez ve Taşra Teşkilatları Modernizasyon Projesi Kapsamında iş ve işlemler yapılmıştır.

	Bakanlığımız gelen/giden evrak kayıtların daha düzenli ve zamanında, kesintisiz yapılması için 
gerekli çalışmalar yapılmıştır.

	Sivil Savunma Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.

	Bakanlık kampüs ve Türkiye Milli Botanik Bahçesi çevresindeki peyzaj, proje ve uygulama çalış-
maları yürütülmüştür.

	Bakanlık kampüs alanı güvenliği ile kampüs alanına personel ve ziyaretçi giriş çıkışları kontrolü 
sağlanmıştır.

	Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi nedeniyle Başkanlığımıza ait temel süreç-
ler, süreç hiyerarşileri, organizasyon şeması ve görev tanımları plana uygun olarak yenilenmiştir. 

	Bakanlık Kampüsü içindeki ve kampüs dışında görev yapan Bakanlık Personeline ve kreşlere 
öğle yemeği hizmeti verilmiştir.

	Misafirhanede 2015 yılında 12.910 kişi konaklaması sağlanmıştır.

	Mersin ve İzmir’de bulunan 176 ünite ve 753 kapasiteye sahip 3 adet kampımızdan 3.989 katılım-
cı faydalanmıştır.

	Bakanlığımızda bulunan diğer sosyal alanlardan personelimizin yararlanması sağlanmıştır.
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L. Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

1. Çiftçi Eğitim-Yayım Hizmetleri

a) Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri 

 Bakanlığımızca çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerini ve üretimde ürün ar-
tışının yanında, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek amacıyla çiftçilerimize; bitkisel ve hayvansal 
tüm konularda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak eğitim ve yayım hizmeti verilmektedir. 2003-2015 
yılları arasında 795.910 faaliyette 14.118.536 çiftçiye eğitim verilmiştir. Yine bu dönemde 171.712 
faaliyette 2.047.927 kadın çiftçiye eğitim verilmiştir.

b) Televizyon Yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) Çalışmaları 

Televizyon Yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) çalışmaları kapsamında; 2003 yılından 
bugüne kadar 21 farklı konuda 363.885 adet kitap basılmış ve çiftçilerimize dağıtılmıştır. 

c) Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Çalışmaları

Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilmiş olan yeniliklerin çiftçilerimize ulaşmasını ve kullanıl-
masını sağlamak amacıyla; 2012 yılından itibaren tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması faaliyetleri 
kapsamında İl Müdürlüklerimiz ve Araştırma Enstitüleri işbirliği ile yayım projelerinin hazırlanması 
sağlanmaktadır. Bu amaçla bugüne kadar 58 proje yürütülmüştür. 2015 yılında 30 Araştırma Enstitü-
sü Müdürlüğü ve 45 İl Müdürlüğünde 42 proje yürütülmüştür.

2015 ve sonraki yıllarda mevcut projelerimizin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerinin yanı 
sıra, 10. Kalkınma Planında ve Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan hedefler doğrultusunda farklı 
bölgelerde ve farklı konularda Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yeniliklerin bütçe imkânları 
dâhilinde yeni yayım projeleri ile daha geniş alanlarda uygulanması hedeflenmektedir.

d) 10. Kalkınma Planı Kapsamında Yürütülen “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi” 
Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri

Tarımda su kullanım etkinliğinin ve uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla 10. Kalkınma Planı 
kapsamında “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi” başlıklı öncelikli dönüşüm programı oluştu-
rulmuştur. Tarım üreticilerine yönelik olarak yürütülen eğitim ve yayım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi 
ve artırılması amacıyla oluşturulan bu program çerçevesinde, tarımda su kullanımının etkinleştirilme-
sini sağlayan sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla “5 Adet Eylem Planı” hazırlanmıştır. 
Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte olan eylem planları 2014-2018 yılları arasında uygula-
nacaktır.

1.Eylem Planı: Suyun tasarruflu kullanımını özendirmek için basılı ve görüntülü eğitim materyalleri 
hazırlanacaktır.

Birinci eylem planı çerçevesinde suyun tasarruflu kullanımını özendirmek, eğitim ve yayım çalış-
malarını görsel açıdan destelemek ve anlaşılabilirliğini artırmak için basılı ve görüntülü yayım mater-
yalleri hazırlanması ve tarım üreticilerine ulaştırılması amaçlanmıştır.

2015 yılında 10. Kalkınma Planının Tanıtımı, Küresel Isınma ve Sulama, Yağmurlama Sulama ve 
Damla Sulama konularında liflet hazırlığı tamamlanmış ve toplam 18.000 adet liflet basılmıştır. Aynı 
zamanda Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Bilinçli Sulama, Drenaj ve Sulama Kooperatifleri 
ve Sulama Birlikleri İle İşbirliği konularında afiş hazırlığı tamamlanmış ve toplam 5.450 adet afiş ba-
sılmıştır. 
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2. Eylem Planı: Sulama yayımcısı kurslarıyla, ilgili personele tarımsal sulama eğitimi sağlanacaktır.

10. Kalkınma Planı kapsamında İl ve İlçe Müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik olarak 
üç hafta süreli Sulama Yayımcısı Temel Eğitimi, iki hafta süreli sulama metotları eğitimi düzenlenerek 
çiftçileri eğitilecek eğiticilerin eğitilmesi hedeflenmiştir. 

2015 yılında 5 adet Sulama Yayımcısı Temel Eğitimi ve 4 adet “Sulama Metotları Eğitimlerine 137 Bakanlık per-
soneli katılmıştır. 

3. Eylem Planı: Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin çalışanları ve yöneticileri eğitilecektir.

10. Kalkınma Planı kapsamında sulama kooperatiflerine ve sulama birliklerine üye üreticilere önce-
lik tanınmak üzere, uygulama ağırlıklı sulama eğitimleri planlanmıştır. Bu amaçla bir hafta süreli “Etkin 
ve Verimli Sulama Sistemleri” ve iki hafta süreli “Basınçlı Sulama Sistemleri” programları hazırlanmış-
tır. 

2015 yılında on iki adet “Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri” ve üç adet “Basınçlı Sulama Sistemleri” 
başlıklı eğitim planlanmış olup, Ekim-Kasım aylarında söz konusu eğitimlere katılan 181 çiftçi belge-
lendirilmiştir.

4.Eylem Planı: Suyun etkin kullanımına yönelik araştırma sonuçları çiftçilere yaygınlaştırılacaktır.

Dördüncü eylem planı kapsamında suyun etkin kullanımına yönelik araştırma sonuçlarının çiftçi 
şartlarında uygulanması ve yaygınlaştırılması tasarlanmıştır.

Bu çerçevede 2015 yılında “Kırklareli Koşullarında Plastik Örtülü Seralarla Hıyar ve Baş Salata 
Bitkilerinde Sulama Zamanı ve Su Kullanımının Planlanması Projesi” ile “Şanlıurfa Koşullarında Aspir 
Bitkisinde Sulamanın Yağ Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlemesi Projesi” nin üretici şartlarında uygu-
lanmasına başlanmıştır.

5.Eylem Planı: Suyun tasarruflu kullanımı için çiftçi eğitim faaliyetlerinin çeşitliliği artırılacak ve yay-
gınlaştırılacaktır.

Suyun tasarruflu ve bilinçli kullanımını temin etmek amacıyla Ulusal Havza Yönetim Stratejisi İlle-
rine, DSİ Rehabilitasyon Projesi İllerine ve GAP İllerine yönelik olarak tasarlanan planlarla eşzamanlı 
yürütülmek üzere eğitim ve yayım faaliyetlerinin programlanması amaçlanmıştır.

 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Basınçlı Sulama Sistemleri” başlıklı 200/80 saat süreli 
modüler eğitim programı hazırlanmış ve hazırlanan program uygulanmaya hazır hale getirilmiştir. 

Üreticilerin sulama konusundaki teknolojik gelişmeleri yakından görmelerini temin etmek amacıyla 
teknik inceleme ve fuar gezileri planlanmış olup; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Eskişehir ve 
Mersin İllerinden toplam 511 çiftçinin tarım fuarı ve çiftçi inceleme gezilerine katılımı sağlanmıştır

UTAEM-İzmir’ de 21 Bakanlık personeli, TAYEM-Adana’ da 177 çiftçi ve Güney Yüreğir Sulama 
Birliğinden 6 personel Bilinçli Sulama ve Modern Sulama Teknikleri konusunda eğitilmişlerdir.

e) Sulama Yayımcılarının Yetiştirilmesi 

Suyun bilinçli ve tasarruflu kullanımının yaygınlaştırılması, tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi 
amacıyla çiftçilerimize eğitim ve yayım hizmeti verecek personelin yetiştirilmesi için, Bakanlığımızın 
Taşra Teşkilatlarında görev yapan Ziraat Mühendislerine yönelik olarak “Sulama Yayımcısı Temel Eği-
tim ve Sulama Metotları Eğitimleri” düzenlenmektedir. 2003 yılından bugüne kadar 136 kursta 2.380 
personel eğitilmiştir.
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f) Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi Çalışmaları

Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi kapsamında, genç çiftçilerin eğitimine 2008 yılında başlanmıştır. 
2008-2012 yıllarını kapsayan beş yılda toplam 552 genç çiftçi eğitilmiştir.

 2013 yılından itibaren Bakanlığımız Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Türkiye İş Kuru-
mu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında imzalanmış olan Aktif 
İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü kapsamında Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi yürür-
lüğe konmuştur. Proje, işsiz gençlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına 
ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla en az ilköğretim mezunu 15-40 yaş grubunda, 
tarımsal üretim yapan gönüllü gençlere yönelik olarak uygulanmaktadır. 

Bu kapsamda; 2013 yılında proje pilot uygulama alanı olarak beş il ve bir eğitim merkezinde uygu-
lanan 8 eğitimde 138 genç kursiyer eğitimlerden yararlanmış olup, 2014 yılında 30 ilde gerçekleştirilen 
ve 28 farklı konunun anlatıldığı toplam 122 eğitimde 2.526 kursiyer sertifika almaya hak kazanmıştır. 
31 Aralık 2015 itibariyle 34 il ve 1 eğitim merkezinde yapılan ve 36 farklı konunun anlatıldığı 213 eği-
timde 4.222 kursiyer eğitimlerden faydalanarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

g) Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi

Başkanlığımız, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞ-
KUR) arasında işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin 
azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla aktif İşgücü Piyasası Programları işbirliği Protokolü imzalan-
mıştır. 

Söz konusu protokol kapsamında Başkanlığımızca ilgili sektör paydaşlarının katkı ve katılımları 
ile hazırlanan “Sürü Yönetimi Elemanı Benim” projesi ile illerimizde 3 hafta (120 saat) süreli eğitimler 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda programın başladığı 2013 yılı Kasım- Aralık aylarında 92, 2014 
yılında 8.150 ve 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla 9.508 sürü yöneticisi eğitilmiştir.

h) Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı

Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı dâhilinde yürütülmekte olan “Güvenli Traktör Kullanımı Pro-
jesine Yönelik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı 
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Yiğit Akü işbirliği ile Güvenli 
Traktör Kullanımı-Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı konularında eğitimler düzenlenmektedir. 

“Güvenli Traktör Kullanım Kampanyası” çerçevesinde Bakanlık Eğitim Merkezi koordinasyonuyla 
gerçekleştirilen çiftçi eğitimi faaliyetlerinde; 2015 yılında İzmir (Ödemiş), Ankara (Polatlı) ve Antalya 
(Serik) İllerinde 1.450 kişi olmak üzere bugüne kadar toplam 3.650 katılımcının eğitimi sağlanmıştır.

2015 yılında gerçekleştirilen 242 faaliyet ve etkinliğe 4.356 çiftçi katılmıştır.

i) Kooperatifçilik Eğitimleri 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin daha verimli bir şekilde faaliyet göstererek ortaklarına ve çevreye 
yararlı olabilmeleri için kooperatiflerde görevli yöneticilerin başarıya ulaşmasını sağlamak, tespit edi-
len noksanlıkları gidermek, yeni başlayan yöneticilere kooperatifin işleyişi ve bunlarla ilgili kanun ana 
sözleşme ve diğer mevzuatı öğretmek, çiftçilerin üyesi oldukları kooperatifin nasıl kurulacağı, koope-
ratifin kendilerine ne şekilde faydalı olacağı, nasıl bilinçli bir üye olunacağı, kredi verilen kooperatif or-
tağı çiftçilere projeye göre ahır yapımı, rasyon hazırlama, bakım, beslenme, sağım teknikleri, hijyenik 
şartlar, hastalıklar, yem bitkileri yetiştiriciliği, pedigri, sera, serada sebze yetiştiriciliği, sebze hastalık 
ve zararlıları, arıcılık vs. konularda İl Müdürlüklerimiz tarafından; kooperatif yöneticileri ve ortaklarına 
söz konusu eğitimler verilmektedir. 2003 yılından bugüne kadar 17.492 kurs düzenlenmiş ve 588.735 
çiftçiye eğitim verilmiştir.
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2. Tarımsal Yayımın Özelleştirilmesi, Sertifikalı Tarım Danışmanlığı ve Tarımsal Yayım ve Danış-
manlık Desteği

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğine bağlı olarak 
“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları” ile “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Sınavı Uygulama Esasları” yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı; tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaç-
larının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak Kamu ve Kamu Dışı Tarımsal 
Yayım Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili kural, usul ve yöntemleri belirlemektir. Yönetmeliğin uygula-
maya konulduğu 2006 yılından başlamak üzere 2015 yılı sonuna kadar 3.314 kişiye Tarım Yayımcısı 
Sertifikası, 14.058 kişiye Tarım Danışmanı Sertifikası verilmiştir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerini sunmak üzere yönetmeliğin uygulamaya konulduğu 
2006 yılından itibaren üretici örgütü, ziraat odası, dernek, şirket ve serbest danışman olmak üzere 
toplam 1.455 kişi/kuruluşa Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi verilmiştir. 

Ülkemiz genelinde Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunmak üzere 2015 yılsonu itibariyle yetki verilen 
2.380 Tarım Danışmanı toplam 123.668 çiftçiye Tarımsal Danışmanlık Hizmeti vermektedir. 

3. Kırsal Alanda Kadına Yönelik Faaliyetler

Bakanlığımız tarafından kırsal kesimde yaşayan kadınlara götürülen hizmetlerin ana akış nok-
tası eğitim-yayım hizmetleridir. Kırsal kesimde yaşayan ve yoğun olarak tarımsal üretime katıldığı 
halde, kırsal kesime götürülen hizmetlerden çok kısıtlı olarak yararlanabilen kadın çiftçilere eğitim-
yayım hizmetleri verilmekte ve çeşitli projelerle onlara destek sağlanmaktadır. Kırsalda yaşayan 
kadına yönelik yürütülen tüm çalışmalar “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi, Girişimciliğin 
ve İstihdamın Artırılması” esasına dayanmaktadır. 

a) Kırsalda Kadınların Teknolojik ‹mkânlardan ve Gelişmelerden Yeni Yayım Yöntemlerinden 
Yararlanmasını Sağlanmak için Yürütülen Eğitim ve Yayım Çalışmaları

Tarımsal ve Ev Ekonomisi Konularında Eğitim ve Yayım Çalışmaları

Tarımın her döneminde aktif rol oynayan kadınlara bağcılıktan hayvancılığa meyvecilikten sera-
cılığa arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok tarımsal konularda ve ev ekonomisi konularında 81 
ilde eğitimler verilmekte olup, 2015 yılında 6.253 eğitim faaliyetinde 71.296 kadın çiftçimize eğitim 
verilmiştir. 

Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı Eğitim Çalışmaları

Bakanlığımız ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) arasında yürütülen program kapsamında kırsal 
alandaki kadın ve genç kızlara yaşam becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 2011 yılından 2015 yılına 
kadar 8 pilot ilde (Niğde, Tokat, Ordu, Samsun, Erzurum, Adana, Mersin, Diyarbakır) 181 eğitim grubu 
ile 4.221 kadın ve genç kız eğitilmiştir.

Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü Çalışmaları

Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında 
imzalanan protokol kapsamında 2012-2013 yıllarında 5 pilot ilde (Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Gazi-
antep, İzmir) bugüne kadar 771 kadın çiftçi ve 185 eğitici eğitilmiş olup, 2014 yılında program 81 İl’e 
yaygınlaştırılmış olup 2015 yılında eğitim çalışmaları ile 8.568 kadın çiftçi eğitimlerden yararlanmıştır.
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b) Kırsalda Kadınların Kooperatif Kurmalarının Desteklenmesi, Mevcut Kooperatifler ‹çeri-
sinde Ortaklıklarının Artırılması ve Aktif Rol Almalarının Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar

  Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bulundukları Yerlerdeki Kadın Çiftçilere Verilen Eğitim ve Ya-
yım Çalışmaları

Bakanlığımız tarafından desteklenen “Ortaklar Mülkiyetinde Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin” 
bulundukları yerlerdeki kadın çiftçilere, genel kooperatifçilik ve kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla ilgili 
konularda (hayvan bakımı ve beslenmesi, hayvan hastalıkları, sağım teknikleri ve hijyeni, hijyenik süt 
üretimi, sütün çeşitli şekillerde değerlendirilmesi, ahır bakımı ve temizliği, koyun yetiştiriciliği, arıcılık, 
seracılık vb.) 2004 yılından itibaren 81 ilde eğitimler verilmektedir. 2015 yılında 117 toplantıda 1.909 
kadın çiftçi kooperatifçilik ve kooperatifin faaliyet alanı ile ilgili konularda eğitilmiştir. 

c) Tarımda Kadın Girişimciliğini Destekleyici, Kırsalda Kadınlar için Gelir Getirici,  
Faaliyet Çeşitliliğini Artırıcı ve Sosyo-Ekonomik Yönden Güçlendirici Projeler

 Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 

2015 yılında “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” 3 aşamada gerçekleştirilmiştir.

 1. “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi” programı ile kırsalda kadın girişimciliğinin özen-
dirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkânlarının geliştirilmesini amaçlanmıştır. Program kapsamında 
2015 yılında 8 ilde (Balıkesir, Çankırı, Gaziantep, Kırklareli, Konya, Malatya, Muğla, Zonguldak) top-
lam 407 kadın çiftçiye İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı uygulamalı girişimcilik 
eğitimleri verilmiş ve bir iş fikri ile proje hazırlamaları sağlanmıştır. Eğitim sonrası her il kendi bünye-
sinde “proje pazarı” oluşturmuş ve proje katalogları basılmıştır. Her ilden dereceye girerek birinci olan 
projeler jüri tarafından değerlendirilerek birinci ve ikinci olan proje hayata geçirilmek üzere desteklen-
miştir. 

2. “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı ile kırsal kesimde yaşayan kadın çift-
çilere daha verimli bir tarım için; bilgi yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek, kullana-
bilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak amacıyla 13 ilde (Edirne, Manisa, Yalova, Isparta, 
Samsun, Ankara, Kahramanmaraş, Osmaniye, Tokat, Erzincan, Aydın, Eskişehir, Adana) İl Müdürlük-
leri ve il deki Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri işbirliği ile eğitimler gerçekleştirilerek 763 kadın çiftçi 
eğitilmiştir.

3.“Kadın Çiftçilere Yönelik Özel Projeler” Kadın çiftçilere yönelik il özel projeleri ile kadın çiftçilerin 
istihdam edilebilirlikleri, girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanma-
sı amaçlanmıştır.

2015 yılında Kadın Çiftçilere Yönelik olarak 3 ilde 3 proje hayata geçirilmiştir. 

1- İzmir ilinde “Balıkçılıkta Kadın Eli Projesi” 

2- Hatay ilinde “Hatay İli İçin Sürdürülebilir Bir Kalkınma Modeli: İpekböcekçiliği Yetiştiriciliği ve Buna 
Bağlı İpek Ürünlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi”

3- Kayseri ilinde “Kadın Çiftçiler Vermikompost (Solucan Gübresi) Üretiyor Projesi” 

Yürütülen bu projeler ile toplam 184 kadın çiftçi 10-30 gün süreli proje konularına göre eğitimler 
alarak sertifika sahibi olmuştur. Ayrıca eğitim alan kadınların aldıkları eğitimler doğrultusunda istih-
dam edilmeleri ya da kendi işini kurmaları konusunda da çalışmalar yürütülmüştür. İzmir ilinde yürü-
tülen balıkçılık projesinde eğitim alan 15 kadın balıkçılık sektöründe istihdam edilmiş, bu sektörde 
çalışan 60 kadının ise verilen eğitimlerle kapasite gelişimi sağlanmıştır. Kayseri ilinde yürütülen proje 
ile bir üretici kadın çiftçi işletme kurma çalışmalarına başlamıştır. Hatay ilinde ise çalışmalar devam 
etmektedir. Her üç proje ile Litvanya’ya 10 kadın çiftçi, Yunanistan’a 22 kadın çiftçi, Avusturya’ya 9 
kadın çiftçi işletme ziyaretine katılmışlardır.
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Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı ile Kırsaldaki Kadınların Sosyo-E-
konomik Yönden Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Türkiye-Azerbaycan)

Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklık programında “Sürdürü-
lebilir Kırsal Kalkınma için Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı ile Kırsaldaki Kadınların Sosyo-Ekonomik 
Yönden Kapasitelerinin Geliştirilmesi” Projesi 3 ( üç ) pilot ilde (Antalya, Kars ve Kastamonu) yürütül-
mektedir. Proje kapsamında 2015 yılında proje illerinde görev yapmakta olan her ilden 10 olmak üzere 
toplamda 30 yayım uzmanına toplumsal cinsiyet bakış açısıyla yayım hizmetlerinin güçlendirilmesine 
yönelik uzman kişiler tarafından eğitici eğitimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine pilot ilerden toplamda 
30 kadın çiftçiye “Girişimcilik, Ürün Geliştirme ve Pazarlama” konularında eğitimler verilmiştir. Proje 
koordinatörü ve yürütücülerinden oluşan 10 kişilik bir ekip İtalya’ya çalışma ziyaretinde bulunmuştur. 
Proje çalışmaları devam etmektedir.

FAO Toplumsal Cinsiyet ve Tarım Çerçeve Programının Uygulanması Yoluyla Cinsiyet Ayrımcılığına 
Dayalı Verilerin Oluşturulması ve Ulusal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi 

( Türkiye, Tacikistan, Kırgız Cumhuriyeti)

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) ile birlikte yürütülen proje ile proje yararlanıcısı 
olan ülkelerde (Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan) kırsal nüfusun mevcut durumunu değerlendirmek, 
tarımsal ve kırsal sektörde cinsiyet ayrımcılığına dayalı verilerin geliştirilmesi hususunda Orta Asya 
yararlanıcı ülkelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla tarımsal ve kırsal sektörde cinsi-
yete göre ayrıştırılmış veri setlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında;

	Ulusal Toplumsal Cinsiyet Profiline ilişkin taslak rapor hazırlanmış,

	Toplumsal Cinsiyete dayalı ayrıştırılmış verilerin elde edilmesi amacıyla göstergelerin belirlenme-
sine yönelik TÜİK ile yakın işbirliği yapılmış,

	Toplumsal Cinsiyete dayalı ayrıştırılmış yaklaşık 24 gösterge listesi hazırlanmıştır.

d) Kırsalda Yaşayan Kadın Çiftçilerin Farkındalıklarının ve Görünürlüklerinin Artırılmasına 
Yönelik Yürütülen Çalışmalar

Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni

2015 yılında başlatılan “Girişimci Kadın Çiftçiler” ödül töreninde toplamda 3 Kategoride (Tarımda 
Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi kategorisi, İl Özel Projeler Kategorisi, 2014 yılında Fark Yaratan 
Çalışmalarda Kadın Çiftçiler Kategorisi) 12 kadın çiftçi ödüllendirilmiştir.

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü 

Bakanlığımızca, çiftçilikle uğraşan girişimci, önder olan 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. 2015 yılında seçilen tema “Tarımda 
Kadın Girişimciliği” olup, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününde “Girişimci Kadın Çiftçiler” ödül töreni 
gerçekleştirilmiştir.

e) Kırsalda Yaşayan Kadınların Sorunlarının Tespit Edilmesi ve Sorunlarının Çözümüne Yö-
nelik Stratejilerin Oluşturulması Kapsamında Yürütülen Çalışmalar

Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016)

Bakanlığımız tarafından hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmış olan Ulusal Eylem Planında yer 
alan hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler 6 aylık dönemler halinde rapor edilmiştir.
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4. El sanatları Hizmetleri

Bakanlığımıza bağlı Kastamonu, Bilecik, Düzce, Elazığ, Sivas, Mersin/Silifke illerinde faaliyet gös-
teren 6 El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde; Ahşap Doğrama Montaj Elemanı, Mekikli Doku-
ma Yapma, Ahşap Montaj Elemanı, Elde Türk İşlemeleri, Resim Sanat Eğitimi, Filografi Tekniği, Elde 
Antep İşi, Guaj Boya Resim, Halı-kilim, Yöresel Bez Dokumacılığı, Ahşap oymacılığı, Atölyecilik ve 
Mozaik Eskitme, Tezhip, Ahşap Kakmacısı, Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı, Ahşap Yakma Teknikleri, 
Sedef İşlemeciliği, Keçe Yapımı, Sanat ve Tasarım, Sedef Kakma, Kumaş Abajur Yapımı, Düz Kirkitli 
Dokuma, Aşçı Çırağı, Ev Yemekleri Hazırlama, Yiyecek İçecek Hazırlama, Takı Yapımı, Ebru, Deko-
ratif Ev Tekstili, Kadın Üst Giysileri Dikimi, Basit Nakış Teknikleri, Makrome Örgü Yapma, Geleneksel 
El Nakışı, Ahşap İskelet CNC Operatörü, Dekoratif Ahşap Süsleme, Dokuma Konfeksiyon Makineci, 
Düz Dikiş Makineci, Ev Tekstil Ürünleri Hazırlama, Tel Kırma, Yatak Odası Tekstili Hazırlama, Sıhhi 
Tesisatçı konularında iaşe ve ibateleri Bakanlığımızca karşılanmak suretiyle 14-24 yaş arasında köy-
lerden gelen kız ve erkek çocukları eğitilmektedir. 

El Sanatları Eğitim Merkezlerimiz 120’si kız, 320’si erkek olmak üzere 440 kursiyer kapasitelidir. 
2015 yılında 70 kursta 877 bayan kursiyer, 157 erkek kursiyer olmak üzere 1.034 kursiyere eğitim 
verilmiş olup sertifika almıştır. 2003 yılından bugüne kadar 3.628 bayan kursiyer, 2.743 erkek kursiyer 
olmak üzere toplam 6.371 kursiyer sertifika almıştır.

Mesleki eğitim gören kursiyerlerimize günlük harçlık verilmesi ve iş kazası iş riskine karşı sigorta-
lanmaları için İŞKUR Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Kırsal Alanda Yeşeren, Birlik-
te El Sanatlarına Yön Verelim, Geçmişten Geleceğe Atılan Düğümler, El Sanatları Mesleki Eğitimi, El 
Sanatları Göz Nuru, Mesleğimi Öğreniyorum projeleri uygulanmıştır.

5. Eğitim Hizmetleri

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Birimlerinde görevli her kademedeki personelin hizmet içi eğitim 
faaliyetleri kapsamında yer alan kurs, konferans, seminer, faaliyet ve değerlendirme toplantıları ile 
çalıştay, sempozyum, grup çalışmaları kapsamında Bakanlığımıza bağlı Eğitim Merkezi Müdürlükle-
rinde 2003 yılından bugüne kadar Başkanlığımız koordinasyonunda toplamda 2105 Hizmet İçi Eğitim 
Programı düzenlenmiş olup, bu eğitimlere 26.361 personel katılmıştır.

Bakanlığımız merkez birimleri ve taşra teşkilatlarında 2015 yılında 5.790 kişi staj yapmıştır.

6. Basılı Yayın Üretimi Çalışmaları

a) Türktarım Dergisi ve Tarım Bülteni

“Türktarım Dergisi” 1986 yılından itibaren 2 aylık periyotlarla yılda 6 defa yayınlanmaktadır. Teknik 
ve akademik personelin yanı sıra daha geniş okuyucu kesimlerine hitap etmesi hedeflenen dergi, her 
sayısı 5.000 adet olmak üzere 6 sayı ile 2015 yılında toplam 30.000 adet basılmıştır. 

2006 yılından itibaren tarım sektöründeki son gelişmeleri ve Bakanlığımızın faaliyetlerini duyurmak 
ve anlatmak amacıyla hazırlanan “Tarım Bülteni” aylık olarak yılda 12 defa yayınlanmaktadır. Güncel 
içeriği ile ilgi çeken bültenden, her sayısı 15.000 adet olmak üzere 2015 yılında toplam 180.000 adet 
basılmıştır.

b) Eğitim ve Bilgilendirme Amaçlı Kitap Serileri ‹le Tarım Sektörüne Yönelik Yayınlar 

	2015 yılında çocuklara yönelik bilgilendirici ve eğitim amaçlı 20.000 adet hikâye ve boyama kitabı 
basılmış, bunun yanı sıra 3 cilt üzerinden toplamda 10.500 cilt “Zirai Matbuat” kitabı basımı, “Di-
yarbakır da Tarımın On Yılı” Kitabından 3.000 adet “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık” Kitabından 
1.500 adet basımı gerçekleşmiştir.
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	Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatının basılı yayın ihtiyaçları doğrultusunda; 

	Bakanlık Merkez Döner Sermaye İşletmesi marifetiyle 49.635 adet kitap, 8.300 adet dergi, 19.720 
adet bülten ve 1.241.250 adet afiş ve liflet baskısı gerçekleştirilmiştir.

	Başkanlığımız tarafından her yıl düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışmasının katalog 
basımı ve tanıtım afişlerinin basımı gerçekleştirilmiştir. 

c) Kahraman Sebze ve Meyveler Çizgi Kitap Serisi 

Serinin 2. Kitabı ‘Cesur Portakal’ın senaryo, çizim ve baskı süreçleri tamamlanarak basımı ya-
pılmıştır. 3. Kitap ‘Süslü Ispanak’ için senaryo ve çizim sürecinde son aşamaya gelinmiştir. 4. Kitap 
“Becerikli Domates” için ön çalışmalar başlatılmıştır.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Basılı ‹şleri

Genel Müdürlükten gelen talepler doğrultusuna belirlenen öncelikli konularla ilgili broşür, afiş, e-bülten 
ve infografik çalışmaları yapılmıştır. 

d) FAO 16 Ekim Dünya Gıda Günü Basılı ‹şleri

16 Ekim Dünya Gıda Günü kutlamaları kapsamında broşür, leaflet ve afişlerin editoryal, tasarım ve 
baskı süreçleri takip edilmiştir.

7. Görüntülü ve Sesli Yayın Üretimi Çalışmaları

a) GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Programı

“GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Programı” kapsamında 2015 yılı sonu itibariyle toplam 779 film ya-
pılmıştır.

b) Web Tarım TV

www.tarimtv.gov.tr” internet adresi üzerinden yayın yapmakta olan Web Tarım TV’de üreticilerimizi 
ve sektörün tüm diğer paydaşlarını ilgilendiren konularla ilgili hazırlanmış eğitim filmleri yer almaktadır. 
Web Tarım TV’de TMO işbirliğinde kamuoyunu doğru ve etkin bilgilendirmek amacıyla hububat 
borsasına ait iç ve dış piyasa bilgileri ‘Hububat Piyasa Göstergeleri’ adı altında yayınlanmaktadır. 

“Web Tarım TV”de tarımsal konular yakından takip edilmiş, habere dönüştürülmüş ve üretilen yazılı 
ve görsel haberler yayınlanmıştır. 

2015 yılı içerinde yaklaşık 1081 adet tarımsal içerikli haber yapılarak Web Tarım TV’de yayınlan-
mıştır. 

2015 yılı içerisinde Web Tarım TV üzerinden; 14 adet Özel Yayın programı ile 17 adet Uydu Yayını 
gerçekleştirilmiştir.

c) Sinevizyonlar ve Kamu Spotları

Sinevizyonlar, Bakanlığımız birimleri ve sivil toplum örgütlerinin tanıtımı ile tematik gün ve haftalar 
için hazırlanan ve kamuoyunun dikkatini çekmeye ve zaman zaman kamuoyu oluşturmaya yönelik, 
görsel açıdan zengin programlar olup, bu kapsamda 2015 yılında toplam 17 adet sinevizyon filmi 
hazırlanmıştır. 

639 sayılı Bakanlık Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin 662 sayılı KHK ile değişik Ek 1’nci 
Maddesi gereğince TRT Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel TV kanalları ve radyo-
lara “gıda güvenliği”, “gıda güvenirliliği”, “bitki ve hayvan sağlığı” ile “toprak koruma” ana başlıklarında 
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uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapma zorunluluğu getirildiğinden, söz konusu KHK hükmü çerçe-
vesinde belirtilen kategorilerde prodüksiyon ve animasyon yapımlar hazırlanarak RTÜK onayını mü-
teakip televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılında; 5 adet “Su 
Ürünleri”, “Zeytin,” Mantar Zehirlenmesi”, “Sosyal Koruma ve Tarım” ve “ Kuru Üzüm” konulu kamu 
spotlarının yerel ve ulusal televizyon kanallarında yayını sağlanmıştır.

d) Belgeseller

Tarımsal üretimin yanı sıra önemli bir geçim kaynağı olan, aynı zamanda pasif istihdamın ekono-
miye katılımı açısından önemli bir alternatif olan “el sanatlarımızı”, Bakanlığımıza bağlı El Sanatları 
Eğitim Merkezi Müdürlüklerimizin de katkısı ile tanıtmak, gündeme taşımak ve yaşamasına katkıda 
bulunmak amacı ile seri programlar hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 12 bölüm el sanatları belgeseli-
nin çekimleri tamamlanarak montajlarına başlanmıştır.

8. Tanıtım, Fuar ve Organizasyonlar 

a) “Tarım ve ‹nsan” Fotoğraf Yarışması 

2015 yılında 7.’si düzenlenen ve 401 fotoğrafçının 1.827 eser ile katıldığı yarışmada 6 kategoride 
toplam 17 eser ödüllendirilmiştir. Yarışma sonucunda toplam 36.000 TL. para ödülünün yanı sıra, 
kazananlara plaket dağıtılmıştır.

b) Tanıtım Faaliyetleri (Fuar vb.)

2015 Yılı içerisinde Bakanlığımızın tanıtımı maksadıyla toplam 104 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. 
Bunlardan Antalya, Sivas, Bursa, Konya, Eskişehir, Diyarbakır, Adana başta olmak üzere toplam 13 
adet ulusal fuara katılım sağlanmış, ayrıca Almanya’da gerçekleştirilen Agrı Technica Uluslararası 
Tarım Fuarına katılım gerçekleştirilmiştir. 

c) Toplantılara Katılım

10.Kalkınma Planı Gıda Güvenilirliği Bileşeni – GKGM Eylem Planı çerçevesinde GKGM’nce dü-
zenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır.

Başkanlığımız Yayın Komitesi toplantısı yapılmış ve Komitede alınan kararlar ile Bakanlık Merkez 
Teşkilatı Birimleri ile Taşra Kuruluşları yayın tekliflerinin Yayın Komisyonu Kararına dönüştürülebilmesi 
için mevcut Yayın Komisyonundaki üyelerin değişmesi sebebiyle Yayın Komisyonu Oluru hazırlanarak 
Makam Onayına sunulmuştur. Yayın Komisyonu Olurunu müteakip bahse konu yayın teklifleri Merkez 
Yayın Komisyonunda görüşülerek Yayın Kurulu Kararına dönüştürülüp Bakan onayına sunulacaktır.

9.  Diğer Faaliyetler 

a)  Kütüphane ve Okuyucu Hizmetleri

Bakanlık Merkez Kütüphanemizde 2015 yılı sonu itibariyle toplam 18.106 adet kitap bulunmaktadır. 
2015 yılında Kütüphanemize çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplam 182 adet kitap kazandırılmıştır. 

Kütüphanemizden yararlanmak isteyen, il dışındaki okuyucularımızın isteklerini yerine getirmek 
amacıyla, talep edilen bilgiler, taranmak suretiyle e-mail yoluyla okuyucularımıza gönderilmektedir. 
Aynı zamanda posta yoluyla gelen okuyucu istekleri de fotokopi, kitapçık, broşür vb. gibi materyallerle 
karşılanmaktadır. 

Kütüphanemizden bizzat yararlanmak isteyen okuyucularımız, talep etmiş olduğu yayınlardan kü-
tüphanede veya doldurduğu taahhütname ve bıraktığı kimlik kartı karşılığı bir hafta süresince de kü-
tüphane dışında yararlanabilmektedirler. Bu kapsamda 2015 yılında Kütüphanemizden yararlanan 82 
okuyucunun yayın istekleri karşılanmıştır.
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En son bilimsel konuları kapsayan “Süreli Yayınlar” Kütüphane koleksiyonu içinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu bağlamda yerli ve yabancı süreli yayınlar Türktarım Dergisi ile değişim yapılarak ve 
bağış yoluyla Kütüphanemize kazandırılmaktadır. Kütüphanemizde 2015 yılında 27 adet yerli süreli 
yayın ile 8 adet yabancı süreli yayının toplam 76 sayısı bulunmaktadır. 

Kütüphanemize gelen kitap, rapor, kongre, konferans, seminerler, yerli ve yabancı süreli yayınlar, 
yerli süreli yayınların içinden seçilen makaleler, Resmi Gazetelerden seçilen Bakanlığımız ile ilgili 
mevzuat ve haberler, Tarım Dokümantasyon Bülteni ile duyurulmaktadır. Yayınına 1986 yılında baş-
lanan bir süre ara verilen (1993) bülten 22. sayıdan itibaren (Ocak-Haziran 2002) 6 ayda bir yayın-
lanmaya başlanmıştır. 2015 yılında 41. ve 42. sayılar basılmış olup, 43. sayının çalışmalarına devam 
edilmiştir. Bülten, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Kuruluşlarına, diğer Kamu Kuruluşlarının kütüphane-
lerine, üniversitelerin ziraat, veteriner, gıda, su ürünleri, orman fakültelerine, özel ve tüzel kuruluşlara 
ücretsiz olarak gönderilmektedir. 

Çağdaş bir kütüphanecilik anlayışını hakim kılmak için Kütüphanemizde bulunan kitapların 
taranarak dijital ortama aktarılması ve depolanması ile dijital ortama aktarılan kitapların elektronik 
kitap haline dönüştürülmesi, internet ortamında okuyucularımızın hizmetine sunulması ve mevcut Kü-
tüphane Otomasyon Programı ile entegrasyonunun sağlanmasıyla ilgili “Dijital Arşiv Projemiz” çalış-
maları devam etmektedir.

b)  AGRIS

AGRIS faaliyetleri kapsamında 2015 yılında WebAGRIS programı yardımıyla 500 adet veri indeks-
lenerek Türkiye adına FAO sistemine dâhil edilmiştir. Günümüze kadar sisteme dâhil edilen veri sayısı 
10.250’ye ulaşmıştır. Yurtiçi ve yurtdışından AGRIS merkezine gelen makale talepleri karşılanarak 
bilgi alışverişine katkı sağlanmıştır.

FAO sisteminde yer alan Türkçe AGROVOC Tesarus (kavramsal dizin) geliştirme çalışmaları so-
nucunda terim sayısı 41.663’ye ulaşmıştır. Türkçe tarım terimleri geliştirme çalışmaları devam etmek-
tedir. 

10. ‹dari ve Mali ‹şler

a) Koordinasyon Çalışmaları

Bakanlık birimlerinin doğrudan sorumlu olduğu görevleri dışında kalan ve koordinasyon gerektiren 
çalışmalar ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmüştür.

	Kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ve protokol taslakları ile birden fazla birimi il-
gilendiren konularda Bakanlık merkez ve taşra teşkilatları ve diğer kuruluşlarla koordinasyon ve 
işbirliği sağlanmıştır.

	Bilgi edinme kapsamında 875 başvuru yapılmış olup, bunlardan 793 adedi cevaplanmış, 82 baş-
vuru ise kısmen cevaplanmış, diğer kurumlara yönlendirilmiş veya reddedilmiştir.

	Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen “Kamu Hizmet Envanteri Projesi” 
kapsamında Başkanlığımız bünyesinde yapılan çalışmalara devam edilmiştir. 

	Koordinasyon sağlanarak Ortak Akıl Toplantı Yönetim Sistemine veri girişi yapılmıştır.

	Halkla İlişkiler ve Basın Müşavirliğine, Bilgi Edinme Talebi raporlaması yapılmıştır.

	Periyodik olarak Faaliyet Raporları hazırlanmıştır.

	Yazılı ve sözlü soru önergeleri cevaplandırılmıştır.

	Ayrıca Başkanlığımızdan görüş talep eden kurum ve kuruluşlara cevap verilmiştir.
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M. Bilgi ‹şlem Dairesi Başkanlığı

1. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Başkanlığımız, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) için akreditasyon çalışmalarını 
tamamlayarak 15.12.2014 tarihi itibarıyla belgelendirilmiştir. 2015 Yılında Başkanlık faaliyetlerimiz 
BGYS prosedürleri çerçevesinde yürütülmektedir.

2. Son Kullanıcı Hizmetleri

Bakanlık merkez kampüsünde bulunan yaklaşık 3700 bilgisayarın ve 500 aktif cihazın kullanıcı 
hesabının yönetimi merkezileştirilmiş olup, anlık olarak yaklaşık 4500 kullanıcıya internet hizmeti ve 
60.000 e-posta hesabı için e-posta hizmeti Başkanlığımızca verilmektedir. 

3. Bakanlık Veri Merkezi ‹yileştirme Çalışmaları

Bakanlık veri merkezi, gereken yatırımlar yapılarak minimum kesinti ile hizmet verecek alt yapıya 
kavuşturulmuştur.

4. Altyapıya Yönelik Çalışmalar

	Yapısal kablolama sorununun çözümü kapsamında, yedeklilik esası dikkate alınarak Bakanlık 
Merkez Kampüsü içerisinde fiber kablo altyapısı yenilenmiştir.

	Mevcut bilişim alt yapısı kesintisiz hizmet verebilecek şekilde yedekli yapıya kavuşturulmuştur.

	Mevcut Veri Merkezinde ortam izleme sistemi yenilenmiştir. 

	Merkez için 5651 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik gerekli 
yatırımlar yenilenmiştir.

	Birimlerimizin Bakanlık dışında barındırdığı sunucu ve depolama ürünleri Bakanlık Veri Merkezin-
de konumlandırılması sağlanmıştır.

‹nternet
Anlık 

~ 4.500
kullanıcı

Kullanıcı
Yönetimi

~3.650
kullanıcıBilgisayar

Yönetimi
~ 3.700

bilgisayar

Aktif Cihaz
Yönetimi 

~ 500 
cihaz

E- Posta 
~ 60.000
hesap

Bilgi ‹şlem
Dairesi

Başkanlığı
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a) Bakanlık Taşra Teşkilatının Merkezle Entegre ve Standart Yapıya Kavuşturulmasına Yöne-
lik Çalışmalar;

	Merkez ve Taşra teşkilatının bilişim alım talepleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca değerlendiril-
miş ve referans dokümanları ilgili Birimlere gönderilmiştir.

	Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerin işletim sistemi ve ofis programı, güvenlik duvarı yazılımı ihtiyaç-
ları Başkanlığımızca karşılanmıştır.

	Bakanlık taşra birimlerine “birim e –posta hesapları” kullanıcı taahhütnamesi imzalanmak suretiyle 
kullanıma açılmıştır.

	Bakanlık Birimlerine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı açılması, personele e-imza alım 
işlemleri yapılmıştır.

	Bakanlık genelinde kurumsal SMS hizmeti verilmeye başlanmış olup, Birimlere ihtiyaçları doğrul-
tusunda SMS paketi sunulmuştur.

	Merkez ve taşra birimlerinin web siteleri, tek çatı altında toplanmış olup, bu suretle web sitelerine 
kurumsal kimlik kazandırılmıştır.

	Taşra Birimlerinde çalışan bilişim personelinin Bakanlık bilişim sistemleri hakkında bilgilerini arttır-
masına yönelik hizmetçi eğitimler verilmiştir.

5. Mobil alanındaki çalışmalar

	Bakanlığımız web sitesinin mobil uygulaması tamamlanarak devreye alınmıştır. Uygulama ile lokal 
bildirimler yapılabilmektedir.

	Bakanlık bünyesinde yer alan mobil uygulamalar Başkanlığımızca yayımlanmasına devam edil-
mektedir.

6. Başkanlığımızca geliştirilen yazılımlar

	Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS)

	Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemi (HİBS): 

	Koyun Keçi Bilgi Sistemi

	Bitki Koruma Ürünleri Bilgi Sistemi:

	İşçi, Sözleşmeli ve Geçici Personel Maaş Sistemi

7. E-Devlet kapısına (www.turkiye.gov.tr) çıkarılan uygulamalar

	Çiftçi Kayıt Sistemi

	Arazi Toplulaştırması Sorgulama 

	Arazi Toplulaştırma Dağıtım (askı parselasyon) sorgulama

	Anaç Koyun – Keçi Destek Bilgisi Sorgulama

	Zarar Ziyan ve Gelir Kaybı Dosyası Sorgulama 

	Tarım Arazilerinin Tarım Dışına Çıkabilmesi Uygunluk Sorgulaması
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N. Hukuk Müşavirliği

1. Muhakemat hizmetine ilişkin çalışmalar

2015 yılı içerisinde Bakanlığımıza karşı açılan veya Bakanlığımız tarafından açılmış 1100 adet 
idari, 832 adet adli davanın ve 582 adet icra dosyasının takibi yapılmıştır.

2. Danışmanlık hizmetine ilişkin çalışmalar

2015 yılı içerisinde Bakanlığımız birimleri tarafından bildirilen konulara ilişkin 430 adet hukuki 
mütalaa dosyası açılmıştır. 

3. Mevzuat çalışmaları

2015 yılı içerisinde Bakanlığımız birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan 
mevzuatlara ilişkin 158 adet hukuki görüş bildirilmiştir. Bakanlığımız birimlerince hazırlanan mev-
zuat düzenlemeleri ve ilgili taslaklar, Müşavirliğimizce Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza 
Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesinin 4 üncü maddesinin (n) bendi gereği nihai şekli verilerek Baş-
bakanlığa sunulmaktadır.

4. Diğer çalışmalar

Yukarıda yer alan dosya tipleri arasında yer almayan işler “Çeşitli” işler adı altında dosyalanmış, 
241 adet çeşitli niteliğinde dosyanın takibi yapılmıştır.

Taşrada görevli avukatların takip ettiği dosyalar ve diğer faaliyetlere ilişkin raporlar, her yıl Ocak 
ayının ilk 15 günü içerisinde Müşavirliğimize gönderilmektedir.

Yukarda bahsedilen işlere ilişkin kurum içi, kurum dışı, il müdürlükleri ve üçüncü şahıslarla ilgili 
olarak birimimize 2015 yılında toplam 26.584 adet evrak girişi, 15.397 adet de evrak çıkışı olmuştur. 

Hukuk Müşavirliğinde çalışan hukuk müşavirleri ile avukatlar; Bakanlığımızın çeşitli komisyon ve 
kurullarında görevlendirilmektedirler.

2015 yılı içerisinde Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli avukatlara hizmetiçi eğitim toplantısı 
düzenlenmiştir.
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6- YÖNETIM VE ‹Ç KONTROL S‹STEM‹

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu idarelerinde İç Kontrol Sisteminin 
kurulması hükme bağlanmıştır. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda ise, Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek iç kontrol standartlarına uyum sağlamak üzere yapılacak çalışmaların 
genel çerçevesi belirlenmiş ve uygulamayı yönlendirmek üzere hazırlanan “Kamu İç Kontrol Stan-
dartları Tebliği”, 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ uyarınca Bakanlık merkez teşkilatındaki tüm birimlerin katkılarıyla İç Kontrol Sisteminin 
kurulması, geliştirilmesi ve izlenmesi amacıyla ilk olarak 2008 yılında hazırlanan ve 2010 yılında re-
vize edilen “Bakanlık İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”, Maliye Bakanlığının 02.12.2013 
tarihli ve 10775 sayılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi gereğince 15.07.2014 tarihli 
Üst Yönetici Onayı ile yeniden revize edilerek uygulamaya konulan Uyum Eylem Planı Kapsamın-
da; Bakanlık birimlerinde risk yönetimi çalışmalarına başlanılmış olup, ayrıca İç Kontrol Sistemi 
Uyum Eylem planına uyum oranları ve sistemin oluşturulması çalışmaları altışar aylık dönemler 
halinde izlenmekte ve yıllık performans programı kapsamında da takip edilmektedir.

Bu çerçevede; merkez ve taşra birimlerinde İç Kontrol Sisteminin kurulması ve uygulanmasına 
dönük çalışmalar; Üst Yöneticinin gözetiminde, Strateji Geliştirme Başkanlığının teknik ve danış-
manlık desteği ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin bizzat katılımı ve uygulamalarıyla ve İç 
Denetim Biriminin önerileri doğrultusunda devam etmektedir.

D- D‹ĞER HUSUSLAR

Sayıştay Başkanlığı tarafından 2015 yılında Bakanlığımızda gerçekleştirilen denetim sonucunda 
mali konulara ilişkin 3 adet bulgu tespit edilmiştir. Bakanlık birimlerine konu hakkında gerekli bilgilen-
dirmeler yapılmıştır.
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Amaç ve Hedefler
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2) AMAÇ VE HEDEFLER

A- ‹DAREN‹N AMAÇ VE HEDEFLER‹ 

1- TARIMSAL ÜRET‹M VE ARZ GÜVENL‹Ğ‹

Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağ-
lamak. 

	 Genetik kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesi,

	Uluslararası piyasaların talep ettiği kalite ve özelliklerde üretime yönelik tedbirlerin alınması,

	Olumsuz çevre koşullarına dayanıklı çeşit ve ırk geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

	Çevre dostu üretim tekniklerinin kullanılmasının özendirilmesi,

	Toprak ve su kaynaklarının korunması ve rasyonel kullanımı için modern sulama sistemlerinin 
yaygınlaştırılması,

	Yerüstü ve yer altı su kaynaklarının tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı korunması için tedbir-
lerin alınması,

	Meraların özel sektör yatırımlarına açılması,

	Tarımsal ürün piyasalarını düzenleme mekanizmalarının kurulması, lisanslı depoculuk hizmetleri-
nin yaygınlaştırılması,

	Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması,

	Politika oluşturma sürecinde paydaşlar ile işbirliği yapılması,

	Sertifikalı girdi kullanımına yönelik sistemlerin etkin hale getirilmesi,

	Katma değeri yüksek ve sanayinin ihtiyacı olan ürünlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve üreti-
minin teşvik edilmesi,

	Yerli teknoloji geliştirme ve kullanımının teşvik edilmesi,

	Ürünlerin rekabet gücünü ve tüketimini artırmak üzere, pazar araştırmaları yapılması, markalaşma 
ve üretim periyodunu genişletici tedbirlerin alınması, reklam ve tanıtım amaçlı faaliyetlerin 
desteklenmesi,

	Uluslararası ticaret politikaları ve standartlarının belirlenmesinde aktif katılım sağlanması,

	Geleneksel ürünlerin katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesinin teşvik edilmesi,

	Ürün depolama ve raf ömrünü uzatacak çalışmaların desteklenmesi,

	Modern iletişim ve pazarlama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması,

	Arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması ve tarım arazilerinin bölünmesinin önlemek 
amacıyla tedbirlerin alınması, 

	Stratejik ürünlerin üretim planlamalarının yapılması,

	Tarım sigortaları sisteminin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, 

	Biyoyakıtlara olan talep ile gıda ihtiyacı dengesini gözetecek tedbirlerin alınması,

	Hayvancılık işletmelerinin kapasitesinin artırılmasının teşvik edilmesi,

	Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi,

	AB’ye uyum yönündeki çalışmaların sürdürülmesi.



149

2- GIDA GÜVEN‹L‹RL‹Ğ‹

Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak.

	Toplumsal bilinçlendirme kampanyalarının yapılması,

	Çiftlikten sofraya güvenilir gıda şartlarının belirlenmesi amacıyla uluslar arası standartlar ve 
ülkemiz ihtiyaçları çerçevesinde mevzuatın hazırlanması ve/veya güncellenmesi,

	Gıda ve yem denetim ve kontrol sisteminin ISO 17020’ye göre akreditasyonun tamamlanması,

	Gıdanın taşıdığı riskle orantılı, uygun sıklıkta denetim ve kontrollerin yapılması, etkin koordinas-
yon sağlanması,

	İyi hijyen kılavuzlarının yayımlanması,

	Hayvansal ürün üreten işletmelerin sınıflandırılmalarının tamamlanması,

	Son ürün kontrolü yanında üretim sistemi kontrolüne etkinlik kazandırılması,

	Gıda iş yerlerinin kayıt altına alınması, teknik ve hijyenik normların geliştirilmesi,

	İhracatta sorun yaşanan sektörlere yönelik gerekli tedbirlerin alınması,

	Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi’nin (RASFF) etkin olarak uygulanması,

	Gıda güvenilirliği yaklaşımında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanlarının 
artırılması, toplantılara aktif katılım sağlanması,

	Dünya Ticaret Örgütü-Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşması (DTÖ-SPS) kapsamında bildi-
rim sisteminin aktif olarak yürütülmesi,

	Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında ürün, işleme ve işletme düzeyinde araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının yürütülmesi,

	Politika oluşturma sürecinde paydaşlar ile işbirliği yapılması,

	Gıda sektöründe tüketici taleplerini dikkate alan 174 Alo Gıda Hattının etkin şekilde sürdürülmesi, 

	Çiftlikten sofraya gıdanın üretimin tüm aşamalarında paydaşların doğru bilgilendirilmelerini 
sağlayacak, haksız rekabeti önleyecek tedbirlerin alınması,

	AB’ye uyum yönündeki çalışmaların sürdürülmesi.

3- B‹TK‹ SAĞLIĞI

Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak. 

	Birincil üretim aşamasında üreticilerin bilgi ve sorumluluk düzeylerinin artırılması, etkin denetim ve 
kontrolün sağlanması,

	Bitki sağlığı uygulamalarının risk analizleri doğrultusunda katılımcı ve çevreci bir yaklaşımla yürü-
tülmesi ve kontrolünün sağlanması,

	Bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele aletlerinin uluslararası standartlara uygun olarak ülke ihti-
yaçları doğrultusunda ruhsatlandırılmaları ile kontrollerinin sağlanması,
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	Tarımsal üretimin çevreye etkileri ve bitki sağlığı konularında risk analizlerinin yapılması,

	Bitki pasaportu sisteminin yaygınlaştırılması,

	Karantina hizmetlerinin etkinliğinin artırılması,

	Bitki sağlığı alanında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmaların yürütülmesi ve araş-
tırma sonuçlarının hızla uygulamaya aktarılması,

	Entegre, biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılması,

	Üreticilerin, çevreye duyarlı tarımsal üretim yöntemleri ile üretim yapmaları için eğitim, teşvik ve 
destekleme sistemlerinin geliştirilmesi ve bu yönde tüketici talebinin artırılması,

	Bitki sağlığı ile ilgili uluslararası gelişmelerin takip edilmesi,

	Bitki koruma uygulama, metot ve tedbirlerinin geliştirilmesi, adaptasyonu ve uygulamaya aktarıl-
ması,

	İklim değişikliklerinin bitkisel üretim, hastalık ve zararlılar üzerindeki etkilerinin araştırılması,

	Pestisit ve atık depolama tesislerinin yaygınlaştırılması,

	Tarımsal ürünlerin taşınması ve depolanması aşamalarında rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırıl-
ması,

	Yaban hayatındaki hastalık ve zararlıların yayılmasının kontrolünün sağlanması,

	Hastalık, zararlı ve değişik streslere dayanıklı yeni çeşitler elde edilmesi,

	Sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımının yaygınlaştırılması, 

	Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satış uygulamasının etkinleştirilmesi, 

	AB’ye uyum yönündeki çalışmaların sürdürülmesi.

4- HAYVAN SAĞLIĞI

Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak. 

	Hayvan varlığının kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi,

	Teşhis ve tedavide kullanılan aşı, biyolojik madde ve ekipmanların yerli üretiminin teşvik edilmesi, 

	Hayvan hastalıkları ile ilgili ulusal veya bölgesel düzeyde kontrol ve eradikasyon programlarının 
yürütülmesi ve sonuçlarının uygulamaya aktarılması,

	Kamuoyu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, 

	Akredite veteriner hekimlik uygulamalarının yaygınlaştırılması,

	Veteriner Bilgi Sistemi veri tabanının geliştirilerek tüm paydaşların kullanımına sunulması,

	Hayvansal atık ve artıkların imhası veya değerlendirilmesi için mekanizmaların geliştirilmesi, 

	Veteriner Sınır Kontrol Noktalarının fiziki ve teknik alt yapılarının güçlendirilmesi,

	Hayvan borsa ve pazarlarının rehabilitasyonu için gerekli tedbirlerin alınması,
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	Yurt içi ve yurt dışı illegal hayvan ve hayvansal ürün nakillerinin, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içerisinde engellenmesi,

	Koruyucu hekimlik konusunda farkındalığın artırılması,

	Mezbaha ve kombinaların alt yapılarının iyileştirilmesi,

	Yaban hayatındaki hastalık ve zararlıların yayılmasının kontrolünün sağlanması.

	Hayvanların yetiştirildiği işletmelerde, nakillerinde, kesim ve öldürülmelerinde uluslararası kabul 
gören hayvan refahı koşullarının tam olarak uygulanması,

	AB’ye uyum yönündeki çalışmaların sürdürülmesi.

5- KIRSAL KALKINMA 

Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanla-
rın cazibesini artırmak.

	Arazi toplulaştırma uygulamalarına hız verilmesi,

	Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi,

	Sorunlu tarım arazilerinin tespiti ve bu alanlarda arazi ıslahı ve drenaj çalışmalarının hızlandırıl-
ması,

	Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için sulama altyapısının geliştirilmesi, modern sulama yön-
temlerinin yaygınlaştırılması,

	Politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde paydaşlar ile işbirliği yapılması,

	Teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve e-ticaret uygulamalarının teşvik edilmesi,

	Kırsal kesimin bilişim teknolojilerine erişiminin artırılması, 

	Kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplara öncelik verilmesi,

	Yereldeki üretici örgütleri arasında işbirliğinin artırılması,

	Üretici örgütleri ulusal ağının kurulması,

	Desteklemelerin yereldeki üretici örgütleri kanalıyla verilmesi,

	İşletmelerin modernize edilmesi,

	AR-GE çalışmalarının desteklenmesi ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması,

	Markalaşma ve coğrafi işaret çalışmalarına öncelik verilmesi,

	Katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin teşvik edilmesi,

	Gıda işleme sanayiinin hedef pazarların taleplerine göre üretim yapmasının teşvik edilmesi,

	Kırsal alan ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve yayım faaliyetlerinin geliştirilmesi,

	Organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin kurulması,

	Uzaktan algılama teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve etkin olarak kullanılması,
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	Tarımsal pazarlarda üretici örgütlerinin rollerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için üretici grupla-
rının kurulmasının desteklenmesi,

	Tarımsal risk yönetiminin etkinleştirilmesi, 

	Üreticilerin ulusal ve uluslararası kaynaklardan faydalanabilmesi için çalışmaların yapılması,

	Kırsalda Agro-Eko turizmin yaygınlaştırılması, 

	Kırsal altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve mevcut altyapının modernizasyonu,

	Yatırımların önceliklerinin belirlenmesi için karar vericilerin temel alacağı etki analiz çalışmalarının 
yapılması,

	Kırsal alana özgü verilerin ve envanter bilgilerinin oluşturulması, paydaşların kullanımına sunul-
ması,

	Arazi kullanım planları ile tarım arazilerinin amacına uygun kullanılmasının sağlanması,

	Ulusal toprak veri tabanının oluşturulması,

	AB’ye uyum yönündeki çalışmaların sürdürülmesi.

6- KURUMSAL KAPAS‹TE 

Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

	İnsan kaynakları ihtiyaçlarının belirlenmesinde, işgücü analizleri, yörenin tarımsal potansiyeli, 
üretici ve tüketici ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemelerin yapılması,

	Nitelikli personel istihdamına yönelik sistemin geliştirilmesi,

	Başarıyı, verimliliği ve liyakati teşvik etmeye yönelik uygulamalara ağırlık verilmesi,

	Çalışanların teknik, idari ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik ölçülebilir eğitim faaliyetlerine 
ağırlık verilmesi, 

	Ulusal ve uluslararası kurumlarla etkin işbirliğinin sağlanması,

	Risk esaslı iç denetim planlarının uygulanması,

	Performans esaslı yönetimin etkinleştirilmesi, 

	İş akış süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması,

	Bakanlık hizmetlerinin kamuoyuna daha etkin tanıtılması,

	Kaynakların etkin kullanımına yönelik olarak, karar vericilerin temel alacağı etki analiz çalışmala-
rının yapılması,

	Proje hazırlama, yönetimi, izleme ve değerlendirme konularında kapasitenin güçlendirilmesi,

	E-devlet gibi uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıl-
ması, 

	Bakanlığın bilişim politikalarının belirlenmesi ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması ama-
cıyla, gerekli kurumsal ve teknik altyapının geliştirilmesi,

	Yayım ve danışmanlık faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, 

	Tarımsal veri tabanları arasında fonksiyonel bir entegrasyonun sağlanması ve kullanıma sunulma-
sı,
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	Bakanlık birimleri arasında koordinasyonun artırılması,

	Karar alma sürecinde paydaş görüşlerine önem veren katılımcı yönetim anlayışının etkinleştiril-
mesi,

	Tarımsal bilgi kaynaklarının çeşitliliğini artırmak ve ulaşım imkanlarını kolaylaştırmak,

	Hizmet sunulan alanların ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi,

	AB’ye uyum çalışmalarının sürdürülmesi.

	Bakanlık birimlerinde iş süreçleri ve hedefleri üzerinden risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi çalış-
malarının hızlandırılması

B- TEMEL POLIT‹KALAR VE ÖNCEL‹KLER 

Tarımsal üretimin iç ve dış talebe uygun bir şekilde geliştirilmesi, doğal ve biyolojik kaynakların ko-
runması ve geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ve güvenliğinin güçlendirilmesi, üretici 
örgütlerinin geliştirilmesi, tarımsal piyasaların güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması suretiyle 
tarım sektöründeki refah düzeyini yükseltmek tarım politikalarının amaçları olarak 5488 sayılı Tarım 
Kanunu’nda yer almaktadır.

Tarım politikalarının ilkeleri; tarımsal üretim ve kalkınmada bütüncül yaklaşım, uluslararası taah-
hütlere uyum, piyasa mekanizmalarını bozmayacak destekleme araçlarının kullanımı, örgütlülük ve 
kurumsallaşma, özel sektörün rolünün artırılması, sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye duyarlılık, 
yerinden yönetim, katılımcılık, şeffaflık ve bilgilendirmektir.

	Tarım politikalarının öncelikleri;

	Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi,

	Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması,

	Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi,

	Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve modern teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması,

	Tarımsal girdi ve ürün piyasalarının geliştirilmesi ve üretim-pazar entegrasyonunun sağlanması,

	Tarımsal üretimin tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirilmesi,

	Tarım sektörünün kredi ve finansman ihtiyacının karşılanmasına ilişkin düzenlemeler yapılması,

	Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması,

	Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karşı risk yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi,

	Kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi,

	Üretici örgütlenmesinin geliştirilmesi,

	Tarım bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması,

	Toplulaştırma, arazi kullanım plânının yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım işletmelerinin 
oluşturulması,

	Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı,

	Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde or-
tak piyasa düzenlerinin öngördüğü, idarî ve hukukî düzenlemelerin yapılmasıdır.
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C- D‹ĞER HUSUSLAR

Tarım sektöründe uzun yıllardır süregelen yapısal sorunlara yönelik etkin yaklaşımlar ve uzun va-
deli politikalarla bu sorunların çözümlenme süreci büyük bir ivme kazandı. Bu kapsamda özellikle 
sektörde teknoloji kullanımının artması, eğitim düzeyinin yükselmesi, sektöre yönelik teşvik ve destek-
lerin artması ve çeşitlendirilmesi, planlı üretime yönelik projelerin hayata geçirilmesi bu çözümlenme 
sürecine katkı sağlayan önemli faktörlerdir. 

Tarım sektörüne yönelik çıkarılan temel kanunlar ile bu çözüm sürecinin yasal zemini oluşturulmuş 
ve sağlamlaştırılmıştır. Bu kapsamda özellikle 5488 sayılı Tarım Kanunu ile temel bir politika belgesi 
ortaya konulmuş ve destekleme politikalarının genel çerçevesi çizilmiştir. 

Bakanlığımızın 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 27.08.2011 tarih ve 
651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılmasından sonra; Kamu Mali Yönetim 
ve Kontrol Sisteminin getirdiği Stratejik Yönetim anlayışı ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kul-
lanılması, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun artırılması ve faaliyetlerinin planlanması amacıyla 
2013-2017 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır.

2017-2021 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.



155

Faaliyetlere İlişkin Bilgi 
Ve Değerlendirmeler



156

2015 YILI FAALİYET RAPORU

III) FAAL‹YETLERE ‹L‹ŞK‹N B‹LG‹ VE DEĞERLEND‹RMELER

A. MAL‹ B‹LG‹LER

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 14.230.405.000.-TL olan Bakanlığımız bütçe-
si 2015 yılında %3,3 artarak 14.698.518.000.- TL olmuştur. Yıl içinde 927.941.070.- TL eklenen ve 
649.030.790.-TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 14.977.428.280.- TL dir. Buna göre Bakan-
lığımıza tahsis edilen ödenekten yıl sonunda 14.840.028.230.-TL harcanmıştır.  Harcama oranı ise % 
99’dur.

Tablo 41: 2014-2015 Yılları Bakanlığımız Bütçesi       (TL)

Eko. 
Kod

Açıklama

2014 2015

KBÖ
Bütçe 

‹çindeki 
Oranı

KBÖ
Bütçe 

‹çindeki 
Oranı

Artış Oranı

01
Personel 

Giderleri
2.378.139.000 16,7 2.567.682.000 17,5 8,0

02

Sosyal Güven-
lik Kurumlarına 
Devlet Primi 
Giderleri

417.498.000 2,9 453.092.000 3,1 8,5

03 Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 359.938.000 2,5 351.795.000 2,4 -2,3

05
Cari 

Transferler
9.973.040.000 70,1 10.325.299.000 70,2 3,5

06
Sermaye

 Giderleri
714.290.000 5,0 830.630.000 5,7 16,3

07
Sermaye

Transferleri
197.000.000 1,4 148.820.000 1,0 -24,5

08 Borç Verme 190.500.000 1,3 21.200.000 0,1 -88,9

TOPLAM 14.230.405.000 100,0 14.698.518.000 100,0 3,3

Kaynak: (e-bütçe:17.02.2016 ) 
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Tablo 42:2015 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Ekonomik Sınıflandırma    (TL)

Eko. 
Kod

Açıklama
Kesintili Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ)
Toplam Ödenek Harcama

Harcama 
Oranı

(%)

(1) (2) (3) (3/2)

01 Personel Giderleri 2.567.682.000 2.724.935.600 2.691.414.899 99

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına  
Devlet Primi Giderleri 453.092.000 487.891.800 478.926.823 98

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 351.795.000 372.873.900 358.714.142 96

05 Cari Transferler 10.325.299.000 10.323.981.500 10.276.419.509 100

06 Sermaye Giderleri 830.630.000 933.364.480 905.654.256 97

07 Sermaye Transferleri 148.820.000 98.820.000 98.522.976 100

08 Borç Verme 21.200.000 35.561.000 30.375.625 85

TOPLAM 14.698.518.000 14.977.428.280 14.840.028.230 99

Kaynak: (e-bütçe:17.02.2016 )
 
Not: Cari Transferler için 10.325.299.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödeneğin 10.000.000.000.- TL’si 
tarımsal destekleme ödemelerine aittir. Afet ödeneği ise 13.904.000. -TL’dir.

2015 Yılı Harcama Dağılımı

05 CAR‹ 
TRANSFERLER

%69,3

06 SERMAYE
TRANSFERLER‹

%6,1

07 SERMAYE
TRANSFERLER‹

%0,7

08 BORÇ VERME
%0,2

01 PERSONEL
G‹DERLER‹ %18,1

02 SOSYAL 
GÜVENL‹K

 KURUMLARINA 
DEVLET PR‹M‹ 

G‹DERLER‹
%3,2

03 MAL VE H‹ZMET
ALIM G‹DERLER‹ 

%2,4
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Tablo 43:2015 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Ekonomik İkinci Düzey Sınıflandırma  (TL)

Eko. 

Kod

Açıklama

Kesintili  
Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ)

Toplam  
Ödenek

Harcama Harcama 
Oranı (%)

(1) (2) (3) (3/2)

01 Personel Giderleri 2.567.682.000 2.724.935.600 2.691.414.899 99

1 Memurlar 1.913.652.000 1.988.670.000 1.971.326.556 99

2 Sözleşmeli  Personel 20.015.000 19.935.000 18.733.737 94

3 İşçiler 585.386.000 668.377.800 654.908.977 98

4 Geçici Personel 47.699.000 47.022.800 46.376.495 99

5 Diğer Personel 930.000 930.000 69.134 7

02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 
Primi Giderleri

453.092.000 487.891.800 478.926.823 98

1 Memurlar 330.888.000 341.223.400 337.841.579 99

2 Sözleşmeli Personel 5.203.000 5.283.000 5.046.082 96

3 İşçiler 109.870.000 133.578.200 128.268.745 96

4 Geçici Personel 7.131.000 7.807.200 7.770.417 100

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 351.795.000 372.873.900 358.714.142 96

1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme  
Alımları 5.608.000 5.607.930 5.468.515 98

2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme 
Alımları 241.622.000 248.367.600 240.311.923 97

3 Yolluklar 30.330.000 33.959.000 32.324.877 95

4 Görev Giderleri 1.698.000 6.244.400 6.027.233 97

5 Hizmet Alımları 54.261.000 57.572.111 54.577.710 95

6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 1.835.000 2.355.966 2.275.819 97

7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, 
Bakım Ve Onarım Giderleri 12.790.000 14.833.200 14.137.960 95

8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 
Giderleri 3.651.000 3.933.234 3.589.751 91

9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0 459 355 77

05 Cari Transferler 10.325.299.000 10.323.981.500 10.276.419.509 100

2 Hazine Yardımları 276.000.000 276.000.000 276.000.000 100

3
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara  
Yapılan Transferler

6.395.000 6.395.000 6.115.445 96

4 Hane Halkına Yapılan Transferler 10.013.904.000 10.011.944.000 9.973.053.769 100

6 Yurtdışına Yapılan Transferler 29.000.000 29.642.500 21.250.295 72
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06 Sermaye Giderleri 830.630.000 933.364.480 905.654.256 97

1 Mamul Mal Alımları 74.839.000 94.958.743 93.737.647 99

2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 107.344.000 137.202.771 126.128.641 92

3 Gayri Maddi Hak Alımları 22.281.000 21.703.117 16.947.140 78

4
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştır-

ması
200.000 5.200.000 4.440.215 85

5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 519.168.000 577.086.647 573.467.050 99

6
Menkul Malların Büyük Onarım Gider-

leri
24.161.000 23.036.000 21.894.081 95

7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 44.500.000 47.400.000 46.000.830 97

8 Stok Alımları 1.250.000 1.750.000 1.741.409 100

9 Diğer Sermaye Giderleri 36.887.000 25.027.202 21.297.243 85

07 Sermaye Transferleri 148.820.000 98.820.000 98.522.976 100

1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 148.820.000 98.820.000 98.522.976 100

08 Borç Verme 21.200.000 35.561.000 30.375.625 85

1 Yurtiçi Borç Verme 21.200.000 35.561.000 30.375.625 85

TOPLAM 14.698.518.000 14.977.428.280 14.840.028.230 99

Kaynak: (e-bütçe:17.02.2016 )
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 Tablo 44: 2015 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Fonksiyonel Sınıflandırma    (TL)

Fonks. 
Kod Açıklama

Kesintili  
Başlangıç  

Ödeneği (KBÖ)
Toplam Ödenek Harcama

Harcama 
Oranı

(%)

(1) (2) (3) (3/2)

01 Genel Kamu Hizmetleri 122.246.000 116.919.011 113.470.807 97

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik  
Hizmetleri 4.250.000 4.650.000 4.488.082 97

04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 14.376.101.000 14.686.857.553 14.572.175.820 99

05 Çevre Koruma Hizmetleri 4.000.000 4.000.000 3.787.207 95

07 Sağlık Hizmetleri 143.318.000 109.376.716 105.880.025 97

09 Eğitim Hizmetleri 34.699.000 41.721.000 38.340.475 92

10 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal  
Yardım Hizmetleri 13.904.000 13.904.000 1.885.813 14

TOPLAM 14.698.518.000 14.977.428.280 14.840.028.230 99

Kaynak: (e-bütçe:17.02.2016 )

Tablo 45: 2015 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Finansal Sınıflandırma    (TL)

Finansal 
Kod

Açıklama

Kesintili Baş-
langıç Ödeneği 

(KBÖ)

Toplam

Ödenek
Harcama

Harcama 
Oranı

(%)

(1) (2) (3) (3/2)

1 Genel Bütçeli İdareler 14.686.718.000 14.965.628.280 14.828.489.246 99

7 Dış Proje Kredileri 11.800.000 11.800.000 11.538.984 98

TOPLAM 14.698.518.000 14.977.428.280 14.840.028.230 99

Kaynak: (e-bütçe:17.02.2016 )
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Tablo 46: 2015 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Kurumsal Sınıflandırma    (TL)

Kurumsal  
Kod

Açıklama

Kesintili  
Başlangıç 
Ödeneği 

(KBÖ)

Toplam 
Ödenek

Harcama

Harcama 
Oranı

(%)

(1) (2) (3) (3/2)

30.00.00.02 Özel Kalem Müdürlüğü 22.228.000 22.078.000 20.798.297 94

30.00.00.20 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 14.389.000 13.539.000 13.311.654 98

30.01.00.04 Destek Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığı 149.403.000 145.920.400 141.962.929 97

30.01.00.05 Personel Genel Müdürlüğü 8.587.000 8.161.000 8.061.561 99

30.01.00.07 Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığı 72.778.000 104.633.000 103.352.271 99

30.01.00.10 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 11.425.000 10.835.000 10.283.991 95

30.01.00.23 Strateji Geliştirme Başkanlığı 13.720.000 14.202.611 13.363.399 94

30.01.00.24 Hukuk Müşavirliği 4.083.000 4.073.000 3.876.459 95

30.01.00.25
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği
770.000 740.000 623.547 84

30.01.00.62 İl Müdürlükleri 3.193.323.000 3.416.601.381 3.354.505.244 98

30.01.00.63 Dış Temsilcilik 451.000 280.000 266.015 95

30.01.30.00 Gıda ve Kontrol Genel  
Müdürlüğü 186.074.000 250.287.716 249.322.204 100

30.01.31.00 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 6.439.021.000 6.141.066.668 6.112.315.529 100

30.01.32.00 Hayvancılık Genel Müdürlüğü 2.461.109.000 2.442.496.600 2.441.380.623 100

30.01.33.00 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü 183.683.000 133.505.357 131.831.283 99

30.01.34.00 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1.793.698.000 2.124.784.300 2.099.235.360 99

30.01.35.00 Tarımsal Araştırmalar ve  
Politikalar Genel Müdürlüğü 107.593.000 107.451.847 106.031.427 99

30.01.36.00 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler  
Genel Müdürlüğü 36.183.000 36.772.400 29.506.436 80

TOPLAM 14.698.518.000 14.977.428.280 14.840.028.230 99

Kaynak: (e-bütçe:17.02.2016 )
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Tablo 47:2015 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara  
Yapılan Transferler            (TL)

Ekonomik 
 Kod

Açıklama

Kesintili Başlangıç 
Ödeneği (KBÖ)

Toplam
Ödenek

Harcama

Harcama 
Oranı

(%)

(1) (2) (3) (3/2)

05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, 
Sandık vb. Kuruluşlara 70.000 70.000 0 0

05.3.1.05 Memurların Öğle Yemeğine 
Yardım 5.615.000 5.615.000 5.405.445 96

05.3.1.10 Mesleki Yeterlilik Kurumuna 
Yapılacak Ödemeler 710.000 710.000 710.000 100

TOPLAM 6.395.000 6.395.000 6.115.445 96

Kaynak: (e-bütçe:17.02.2016 )

Tablo 48:2015 Yılı Yatırım Ödenekleri         (TL)

Eko. Kod/
Finansal 

Kod
Açıklama

Kesintili 

Başlangıç

 Ödeneği 

(KBÖ)

Toplam
Ödenek

Harcama
Harcama 
Oranı (%)

(1) (2) (3) (3/2)

06 Sermaye Giderleri 830.630.000 933.364.480 905.654.256 97

1  Genel Bütçeli İdareler 821.630.000 924.364.480 896.655.240 97

7  Dış Proje Kredileri 9.000.000 9.000.000 8.999.016 100

07 Sermaye Transferleri 148.820.000 98.820.000 98.522.976 100

1 Genel Bütçeli İdareler 146.020.000 96.020.000 95.983.008 100

7   Dış Proje Kredileri 2.800.000 2.800.000 2.539.968 91

08 Borç Verme 21.200.000 35.561.000 30.375.625 85

TOPLAM 1.000.650.000 1.067.745.480 1.034.552.857 97

Kaynak: (sgb.net:17.02.2016 )



163

Tablo 49:2015 Yılı Sermaye Giderleri         (TL)

Proje Adı

Kesintili  
Başlangıç  

Ödeneği (KBÖ)

Toplam

Ödenek
Harcama

Harcama 
Oranı

(%)

(1) (2) (3) (3/2)

Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Prj. 68.880.000 95.428.117 91.227.174 96

Gökçeada ve Bozcaada Tar.Kal.ve İsk.Prj. 800.000 800.000 789.788 99

Türkiye Patentli Büy.Ebeveyn Ve Ebeveyn 
Geliştirme Projesi

5.000.000 6.200.000 6.182.392 100

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ‹le Müc. Prj. 44.450.000 39.833.164 39.087.558 98

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Projesi 2.000.000 969.333 781.007 81

Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Kor.Prj. 500.000 363.064 318.704 88

Kırsal Kalk.Yatırımlar.Dest.Prj. 1.000.000 430.292 408.935 95

Gap Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi 193.200.000 144.892.000 143.410.584 99

Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistem. Güçlen. 27.700.000 19.411.000 18.656.880 96

   Diğerleri 13.500.000 14.211.000 13.463.536 95
   Ankara İl Kontrol Laboratuvarı 5.000.000 0 0
   Rize İl Kontrol Laboratuvarı 2.200.000 2.200.000 2.200.000 100
   Adana İl Kontrol Laboratuvarı 6.000.000 3.000.000 2.993.345 100
   Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 1.000.000 0 0

Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Proj. 21.000.000 17.887.552 17.266.233 97

Tarımsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 7.800.000 7.570.000 7.485.461 99

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi 10.000.000 10.652.152 10.398.767 98

Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi 9.700.000 9.937.000 9.864.985 99

Arazi Dağıtım Projesi 1.000.000 834.921 778.159 93

Arazi Toplulaştırma ve Tigh Projesi 64.000.000 120.024.484 119.767.273 100

   AT Ve TİGH-Devam Eden İşler 53.000.000 109.024.484 108.778.391 100
   AT Ve TİGH-Yeni Başlayacak İşler 11.000.000 11.000.000 10.988.882 100

Kop İlleri Arazi Toplulaştırma ve Tigh Prj. 66.000.000 119.407.000 119.247.889 100

   Kop İlleri At Ve Tigh-Birinci Merhale İşler 40.000.000 92.330.000 92.178.178 100
   Kop İlleri At Ve Tigh-İkinci Merhale İşler 26.000.000 27.077.000 27.069.711 100

Merzifon Ve Suluova Arazi Topl. ve Tigh Prj. 15.000.000 8.961.863 8.913.647 99

Hayvancılığı Geliştirme Projesi 7.000.000 6.829.425 6.231.886 91

Su Ürün. Sekt. Kayn. Yönetiminin  
Geliştirilmesi Projesi

6.150.000 4.882.084 4.753.907 97

   Kontrol Teknesi Alım Projesi 50.000 2.050.000 2.049.999 100
   Su Ürünleri Üretici Örgütleri Kurumsal Kapasite 
Geliştirme Projesi 100.000 99.827 93.541 94

   Kontrol Hizmetlerinin Gelişt.Prj. 2.000.000 1.754.213 1.681.088 96

   İdari Kapasitesinin Gelişt.Prj. 4.000.000 978.044 929.279 95

Meyve-Asma Baz Materyalleri Ar-Ge Merkezi 2.000.000 2.000.000 1.999.360 100
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Arazi Parseli Tanımlama Sistemi Projesi 5.500.000 4.900.000 4.114.941 84

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi 350.000 201.808 200.794 99

Dap ‹lleri Arazi Toplulaştırma Projesi 26.000.000 61.916.000 61.828.843 100

   DAP İlleri AT Prj-Devam Eden İşler 24.000.000 59.916.000 59.862.353 100
   DAP İlleri AT Prj-Yeni Başlayacak İşler 2.000.000 2.000.000 1.966.490 98

Türkiyede Kuduz Hastalığına Karşı Oral  
Aşılama Projesi

50.000 10.000 0 0

Milli Botanik Bahçesi 25.500.000 25.500.000 25.428.850 100

Türkiye Tar.Havzaları Geliştirme Prj. 800.000 784.990 734.454 94

Tarımsal Yay.Eğitim Ve Yayını Gel.Prj. 10.500.000 6.083.320 5.504.326 90

   Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Prj. 2.000.000 1.697.800 1.677.576 99
   Tarımsal Eğitim ve Yayın Hiz.Dest. Prj. 3.000.000 1.070.000 751.740 70
   Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi 3.500.000 2.810.520 2.675.300 95
   Elektronik Yayıncılık Hizmetlerinin Geliştirilme-
si Prj. 2.000.000 505.000 399.710 79

Sürdürülebilir Bitk.Ürt.Tekn.Yay.Ve Kont.Prj. 5.000.000 4.649.144 4.582.125 99

   İyi Tarım Uyg. Yayg. Ve Kont. Projesi 1.500.000 1.486.596 1.465.376 99
   Organik Tarımın Yayg. Ve Kont. Projesi 3.500.000 3.162.548 3.116.749 99

Bitkisel Üret. ve Bitk.Hast.Araş.Kap. Dest.Prj. 22.000.000 39.836.103 39.560.490 99

Toprak ve Su Kaynakları Araşt.Prj. 12.000.000 11.541.626 11.505.148 100

Tarımsal Ekonomi Araştırma Projesi 2.500.000 2.119.000 1.914.351 90

Çayır Mera Yem Bitkileri Üret.Gelişt.Prj. 3.000.000 2.718.630 2.650.227 97

Dokap ‹lleri Arazi Toplulaştırma Projesi 3.000.000 2.985.000 2.965.855 99

Tarımsal ‹zleme Ve Bilgi Sistemi Projesi 37.000.000 37.600.000 32.838.509 87

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı

500.000 455.103 421.179 93

Hayvansal Üret. ve Hay.Hast.Araş.Kap.Dest.
Prj.

8.000.000 10.601.238 10.530.994 99

Su Ürünleri Araş.Kap.Dest. Proj. 3.000.000 2.772.633 2.739.379 99

Kırsal Kalkınma Proje Etütleri 100.000 4.633 4.633 100

Güney-Güney Ulusl. ‹şb.Kap. Gel. Projesi 1.200.000 1.000 0 0

Arazi Kullanım Planlaması Projesi 14.000.000 34.000.000 29.928.136 88

Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi 20.000.000 3.450.000 3.166.442 92

Koyun-Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi 
Ve Kaydı Projesi

5.000.000 2.276.000 2.275.088 100

Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası (Dokap) 4.500.000 1.500.000 1.499.981 100

Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından  
Temizlenmesi Prj.

500.000 484.131 479.357 99

Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Prj. 2.350.000 2.069.190 2.029.591 98

Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası 5.000.000 750.000 749.999 100

Yerel Kalkınma Strat. Haz. Uyg. Kapasite  
Geliş. Prj.

1.000.000 1.000.000 624.321 62
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Tarıma Dayalı ‹htisas Osb Uygulama Projesi 300.000 34.000 33.813 99

Kamulaştırma 200.000 5.200.000 4.440.215 85

Taşıt Alım Projesi 7.500.000 6.712.000 6.362.242 95

Entegre ‹dare ve Kontrol Sistemi Projesi 16.000.000 17.031.000 13.086.790 77

Sularda Tarımsal Faal. Kaynaklanan Kirliliğin 
Kontrolü Prj.

500.000 500.000 348.048 70

Tar. Bilg. Altyap. ve Bulut Biliş. Sist.Kur. Prj. 5.000.000 5.350.000 5.033.336 94

Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 0 5.000 247 5

Kültür Irkı Sığırların Islahı ve Adaptasyonu Prj. 10.000.000 1.905.480 1.845.173 97

   Anadolu Alacası Geliştirme Prj. 1.000.000 1.000.000 975.693 98
   Anadolu Esmeri Geliştirme Prj. 4.000.000 280.000 280.000 100

  Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim  
Merkezi 5.000.000 625.480 589.480 94

Hayvansal Ürünlerde ‹zleme Sisteminin  
Güçlendirilmesi Prj.

2.000.000 2.000.000 1.990.326 100

Gıda ve Yem Numunesi Alma Hiz.Gel.Prj. 3.000.000 2.289.000 2.282.371 100

Etüd-Proje 300.000 300.000 290.991 97

Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Prog. 2.000.000 2.910.000 2.828.520 97

Lojman Onarımı 4.500.000 4.500.000 4.437.975 99

Muhtelif ‹şler 3.600.000 3.600.000 3.386.449 94

Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması  
Projesi

1.000.000 1.000.000 973.179 97

Biyogüvenlik Ar-Ge Projesi 2.500.000 2.500.000 2.465.979 99

Tarıma Dayalı ‹htisas Osb ‹htiyaç Analizi  
Projesi

700.000 5.000 0 0

SERMAYE G‹DERLER‹ TOPLAMI 830.630.000 933.364.480 905.654.256 97

Kaynak: (sgb.net:17.02.2016 )

NOTLAR: 
1- Bakanlığımızın muhtelif projelerinden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) aktarılan 15.715.000.- TL 
ile İçişleri Bakanlığı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılan 40.369.520.- TL olmak üzere toplam 56.084.520.- 
TL ödenek Tablo: 3’deki toplam ödenek ve harcamaya dahil edilmemiştir. 
2- Kalkınma Bakanlığınca yıl içinde (06) Sermaye Giderleri ekonomik koduna 109.780.000.- TL ek ödenek verilmiştir. 
3- (07) Sermaye Transferlerinden (06) Sermaye Giderlerine 50.000.000.- TL ödenek aktarılmıştır. 
4- (06) Sermaye Giderlerinden (08) Borç Vermeye 961.000.- TL ödenek aktarılmıştır.
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Tablo 50:2015 Yılı Sermaye Giderleri, Dış Proje Kredileri      (TL)

Proje Adı

Kesintili Başlangıç 
Ödeneği (KBÖ)

Toplam 
Ödenek

Harcama Harcama 
Oranı (%)

(1) (2) (3) (3/2)

Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi 8.700.000 8.835.000 8.835.000 100

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon  
Projesi 300.000 165.000 164.016 99

SERMAYE G‹DERLER‹, DIŞ PROJE  
KRED‹LER‹ TOPLAMI

9.000.000 9.000.000 8.999.016 100

Kaynak: (sgb.net:17.02.2016 )

  
 Tablo 51:2015 Yılı Sermaye Transferleri         (TL)

Proje Adı

Kesintili Başlangıç 
Ödeneği (KBÖ)

Toplam 
Ödenek

Harcama

Harcama 
Oranı

(%)

(1) (2) (3) (3/2)

Kırsal Kalk.Yatırımlar.Dest.Prj. 82.720.000 32.720.000 32.720.000 100

Tarım ve Kırsal Kalk.Dest. (TKDK) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100

Kırsal Kalk. Yatırım Dest. (Gap) 77.720.000 27.720.000 27.720.000 100

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi 3.100.000 3.100.000 2.802.976 90

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 
Programı

63.000.000 63.000.000 63.000.000 100

SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAMI 148.820.000 98.820.000 98.522.976 100

Kaynak: (sgb.net:17.02.2016 )
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Tablo 52: 2015 Yılı Sermaye Transferleri, Dış Proje Kredileri      (TL)

Proje Adı

Kesintili 
Başlangıç 
Ödeneği 

(KBÖ)

Toplam

Ödenek
Harcama Harcama 

Oranı (%)

(1) (2) (3) (3/2)

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi 2.800.000 2.800.000 2.539.968 91

SERMAYE TRANSFERLER‹, DIŞ PROJE  
KRED‹LER‹ TOPLAMI

2.800.000 2.800.000 2.539.968 91

Kaynak: (sgb.net:17.02.2016 )

Tablo 53:2015 Yılı Borç Verme          (TL)

Proje Adı

Kesintili
 Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ)

Toplam

Ödenek
Harcama Harcama 

Oranı (%)

(1) (2) (3) (3/2)

Tarıma Dayalı ‹htisas Osb Projesi 20.900.000 25.561.000 25.255.355 99

   (Dap) Tarıma Dayalı İhtisas Osb 3.000.000 587.000 582.692 99

   (Gap) Tarıma Dayalı İhtisas Osb 5.000.000 16.714.000 16.710.076 100

Borç Verme (Maliye) 0 10.000.000 5.120.270 51

Tdi Osb Kamulaştırma Projesi 300.000 0 0

BORÇ VERME TOPLAMI 21.200.000 35.561.000 30.375.625 85

Kaynak: (sgb.net:17.02.2016 ) 
NOTLAR:  
1- Maliye Bakanlığınca yıl içinde (08) Borç Verme ekonomik koduna 10.000.000.- TL ek ödenek verilmiştir. 
2- Kalkınma Bakanlığınca yıl içinde (08) Borç Verme ekonomik koduna 3.400.000.- TL ek ödenek verilmiştir.

Tablo 54:2015 Yılı Cari Transferler          (TL)

Proje Adı

Kesintili  
Başlangıç  

Ödeneği (KBÖ)

Toplam

Ödenek
Harcama

Harcama 
Oranı

(%)

(1) (2) (3) (3/2)

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Projesi 500.000 1.587.348 1.587.348 100

Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Kor.Prj. 55.000.000 90.000.000 82.200.000 91

CAR‹ TRANSFERLER TOPLAMI 55.500.000 91.587.348 83.787.348 91

Kaynak: (sgb.net:17.02.2016 )
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2. TEMEL MAL‹ TABLOLARA ‹LIŞK‹N AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız personelinin maaş ve özlük haklarına ilişkin giderlerinde kullanılmak üzere “01 Perso-
nel Giderleri” harcama kalemine 2.567.682.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 168.103.800.- 
TL eklenen, 10.850.200.- TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 2.724.935.600.- TL olarak ger-
çekleşmiştir. Bunun 2.691.414.899.- TL’si (% 99) harcanmıştır.

“02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”  için 453.092.000.- TL tahsis edilmiştir. Yıl 
içinde 36.969.900.- TL eklenen, 2.170.100.- TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 487.891.800.- 
TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun 478.926.823.- TL’si (% 98)  harcanmıştır. 

Bakanlığımız üretime ve tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet 
alımları, temsil tanıtma giderleri, menkul mal,  gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri,  gayri-
menkul mal bakım ve onarım giderleri ve cenaze hizmetleri olarak  “03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri”  
için 351.795.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 45.271.425.- TL eklenen,  24.192.525.- TL dü-
şülen ödenek sonucu,  toplam ödenek 372.873.900.- TL olarak gerçekleşmiştir.  Bunun 358.714.142.- 
TL’si (% 96) harcanmıştır.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferleri, hane halkına yapılan transferleri, yurtdı-
şına yapılan transferleri içeren “05 Cari Transferlere” 10.325.299.000.- TL ödenek tahsis edilmiş-
tir. Yıl içinde 417.572.500.- TL eklenen, 418.890.000.- TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 
10.323.981.500.- TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun 10.276.419.509.- TL’si (% 100’e yakını)  harcan-
mıştır.

Mamul mal alımları, menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul alım-
ları ve kamulaştırması, gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malların büyük onarım giderleri, 
gayrimenkul büyük onarım giderleri, stok alımlarını içeren “06 Sermaye Giderleri” için 830.630.000.- 
TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 245.662.445.- TL eklenen, 142.927.965.- TL düşülen ödenek 
sonucu, toplam ödenek 933.364.480.- TL olarak gerçekleşmiştir.  Bunun 905.654.256.- TL’si (%97)  
harcanmıştır.

“07 Sermaye Transferleri” için 148.820.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 50.000.000.- 
TL düşülerek yurtiçi sermaye transferlerine toplam 98.820.000.- TL ödenek ayrılmıştır. Bunun 
98.522.976.- TL’si (% 100’e yakın)  harcanmıştır.

“08 Borç Verme” için 21.200.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 14.361.000.- TL ödenek 
eklenerek toplam ödenek 35.561.000.- TL olmuştur. Bunun 30.375.625.- TL’si (% 85)  harcanmıştır.

Bütçede Meydana Gelen Sapmanın Nedeni

2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza 14.698.518.000.- TL ödenek tahsis 
edilmiştir. Yıl içinde 927.941.070.- TL eklenen ve 649.030.790.-TL düşülen ödenek sonucu, toplam 
ödenek 14.977.428.280.- TL olmuştur. Buna göre Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekten yıl sonunda 
14.840.028.230.-TL harcanmıştır.  Harcama oranı % 99’dur.İptal edilen ödenek 137.400.050,50 TL 
dir. Ödenek üstü bulunmamaktadır.

3. MAL‹ DENET‹M SONUÇLARI 

Sayıştay Başkanlığının 2015 yılında gerçekleştirdiği düzenlilik ve performans denetimi sonucunda 
düzenlediği Raporlarda,  yer alan bulgulardan; 3’ü performans denetimi, 16’sı düzenlilik denetimi ve 
12’si de izlemeye  alınmış olup, söz konusu denetim sonucunda tespit edilen bulgulara ilişkin olarak 
Bakanlık birimlerinde gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
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B- PERFORMANS B‹LG‹LER‹ 

1. FAAL‹YET VE PROJE B‹LG‹LER‹ 
Tablo 55: Faaliyet ve Projeler
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HEDEF VE FAAL‹YET

AÇIKLAMALARI

YATIRIM PROGRAMINDA 

YER ALAN PROJELER

1  Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

1 Tarımsal kaynakların korunması 
ve iyileştirilmesi

- Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi

- Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi

- Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi

- İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi

- Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması

- Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi

- Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi

- Sorunlu Tarım Alanların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi

- Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi

- Bitkisel Üret.ve Bitk.Hast.Araş.Kap.Dest.Projesi

- Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması Projesi

- Meyve-Asma Baz Materyalleri Ar-Ge Merkezi

- Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Projesi

-Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiş.Gel.Projesi

- Sularda Tarımsal Faal. Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi

-Dünya Zeytin Koleksiyonunun Kurulması, Korunması ve Yönetimi

- Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası 

2  
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

 2 Tarımsal üretimde verim ve kali-
teyi artırma -Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi

 3 Araştırma ve geliştirme

-Bitkisel Üret.ve Bitk.Hast.Araş.Kap.Dest.Projesi

-Bitkisel Üret. ve Bitk. Hast. Araş. Kap. Dest. Projesi (GAP)

-Biyogüvenlik Ar-Ge Projesi

-Hayvansal Üret.ve Hay.Hast.Araş.Kap.Dest.Projesi 

-Su Ürünleri Araş. Kap. Dest. Projesi 

-Türkiye Patentli Büy. Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Projesi

- Anadolu Alacası Geliştirme Projesi

- Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi
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HEDEF VE FAAL‹YET

AÇIKLAMALARI

YATIRIM PROGRAMINDA 

YER ALAN PROJELER

3  Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

 4
Tarımsal üretimde arz  
güvenliğinin sağlanması

- Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi

- Hayvancılığı Geliştirme Projesi

- Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

- Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

 (Bölgesel Projeler)

- İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 

- Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi

- Kontrol Teknesi Alım Projesi

-Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi 

- Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi

- Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi 

4  Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

 5 Gıda ve yem kontrol hizmetleri

-Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

- Adana İl Kontrol Laboratuvarı

- Ankara İl Kontrol Laboratuvarı

- Rize İl Kontrol Laboratuvarı

- Tekirdağ İl Kontrol Laboratuvarı

-Hayvansal Ürünlerde İzleme Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

- Gıda ve Yem Numunesi Alma Hiz. Gel. Projesi

- Taşıt Alımı

- Diğerleri

 6 Gıda ve yem araştırmaları
- Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Programı

- Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası

5  Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağlamak.

 7 Gıda ve yem işletmelerinde 
standardizasyon

- Gıda Hizmetleri

6  Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

 8 Güvenilir gıda bilincini artırma
- Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi

- Diğerleri
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HEDEF VE FAAL‹YET

AÇIKLAMALARI

YATIRIM PROGRAMINDA 

YER ALAN PROJELER

7  
Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve 
 yaygınlaştırmak.

 9 Bitki sağlığı hizmetlerinin etkin-
leştirilmesi -Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi

 10 Bitki sağlığı araştırmaları - Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları Projesi

8  Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek.

 11 Bitki koruma ürünleri kontrol 
hizmetleri

- Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi 
Projesi

 12 Bitki koruma ürünleri araştır-
maları - Araştırmalar Hizmetleri

9  Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek.

 13 Bitkisel üretimde karantina 
hizmetleri - Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Projesi

 14 Bitkisel üretimde karantina 
araştırmaları

- Bitkisel Üret. ve Bitk.Hast.Araş.Kap.Dest.Projesi

- Biyoteknik Mücadele ve Pestisit Uygulama Teknikleri Merkezi 

Projesi

10  Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

 15 Hayvan sağlığı hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi

- Aşı Üretim Merkezi Kurulması Projesi

- Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi

- Şap Hastalığının Kontrolü Projesi 

- Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi

- Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri İnşaatı ve Moderni-
zasyonu Projesi

- Koyun-Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi

 16 Hayvan sağlığı araştırmaları
- Hayvansal Üret. ve Hay. Hast. Araş. Kap. Dest. Prj.

- Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi

11  Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak.

 17 Hayvan refahı standardizas-
yonu

- Veteriner Stratejisi Etüdü

- Hayvan Yan Ürün Stratejisi Etüdü
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HEDEF VE FAAL‹YET

AÇIKLAMALARI

YATIRIM PROGRAMINDA 

YER ALAN PROJELER

12  Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.

 18 Tarımsal altyapı hizmetleri

- Arazi Parseli Tanımlama Sistemi Projesi

- Arazi Dağıtım Projesi

- Arazi Kullanım Planlaması Projesi

- Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi

- DAP İlleri Arazi Toplulaştırma Projesi

- GAP Arazi Toplulaştırma Projesi

- KOP İlleri Arazi Top. ve TİGH Projesi

- Merzifon ve Suluova Arazi Topl. ve TİGH Projesi

- DOKAP İlleri Arazi Toplulaştırma Projesi

- Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (ıacs)

13  Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağlamak.

 19 Tarım ürünlerinin pazarlanması 
ve değerlendirilmesi

- Kırsal Kalk.Yatırımlar.Dest. Projesi

- Kırsal Kalk.Yatırımlar.Dest. Projesi (GAP)

- Tarımsal Pazarl.Bilgi Altyap.Kur. Projesi

- Tarımsal Ür. Örg. Rekab. Gücü. Gel. Projesi

- Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi

- Su Ürünleri Üretici Örgütleri Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi

 20 Organize tarım ve hayvancılık 
bölgelerinin geliştirilmesi

- Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesi

- Tarıma Dayalı İhtisas OSB Uygulama Projesi

- TDİ OSB Kamulaştırma Projesi

- TDİ OSB İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gel. Projesi

14  Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

 21 Kırsal kalkınma

- Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi 

- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Projesi

- Tarımsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

- Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi 

- Kırsal Kalk.Yatırımlar.Dest. Projesi

- Bitkisel Üretim Kooperatiflerinin Desteklenmesi 

- Hayvancılık Kooperatiflerinin Desteklenmesi 

- Yerel Kalkınma Strat. Haz. Uyg. Kapasite Geliş. Prj.

- Kırsal Kalkınma Proje Etütleri

- Köy imar planları
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HEDEF VE FAAL‹YET

AÇIKLAMALARI

YATIRIM PROGRAMINDA 

YER ALAN PROJELER

 22 Eğitim, danışmanlık, yayın ve 
yayım

- Tarımsal Yay.Eğitim ve Yayını Gel. Projesi

- Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 

- Tarımsal Eğitim ve Yayın Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 

- Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi

- Elektronik Yayıncılık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Prj.

- Taşıt Alım Projesi

 23 Kırsal alan araştırmaları - Tarımsal Ekonomi Araştırma Projesi

15  Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

 24 Kurumsal yönetim

- Cari Hizmetler, Destekler, Araştırma Geliştirme Hizmetleri

- Güney-Güney Ulusl. İşb. Kap. Gel. Projesi

 25 İnsan kaynakları yönetimi
- Personel Hizmetleri

- Personel Eğitimleri

16  Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

 26 Bilgi ve iletişim teknolojileri 
yönetimi

- Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi

- İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi 

- Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi Projesi

- Tarımsal Bilgi Altyapı ve Bulut Bilişim Sisteminin Kurulması Pro-
jesi

 27 Fiziksel ve sosyal altyapıyı 
geliştirme

- Kamulaştırma

- Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi

- Taşıt Alım Projesi 

- Lojman Onarımı

- Bakanlık ek hizmet binası yapımı

- Tarım makineleri deney ve test stantlarının geliştirilmesi projesi

- Muhtelif İşler 

17  Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

 28 Bakanlık hizmetlerinin tanı-
tımı - Milli Botanik Bahçesi
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Tablo 56: İdare Toplam Kaynak İhtiyacı
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Açıklama

2015

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

(TL) Pay (%) (TL) Pay 
(%) (TL) Pay 

(%)

1  
Tarımsal kaynakları korumak, 
iyileştirmek ve devamlılığını 
sağlamak.

430.427.000,00 2,93 6.364.000,00 1,33 436.791.000,00 2,88

1 Tarımsal kaynakların korun-
ması ve iyileştirilmesi 430.427.000,00 2,93 6.364.000,00 1,33 436.791.000,00 2,88

2  

Üretimde verim ve kaliteyi 
artırmaya yönelik yöntem ve 
teknolojiler geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

2.210.262.000,00 15,04 25.102.000,00 5,25 2.235.364.000,00 14,73

 2 Tarımsal üretimde verim ve 
kaliteyi artırma 2.176.762.000,00 14,81 0,00 0,00 2.176.762.000,00 14,34

 3 Araştırma ve geliştirme 33.500.000,00 0,23 25.102.000,00 5,25 58.602.000,00 0,39

3  
Tarım ürünlerine erişilebilirliği 
ve gıda güvenliğini sağlamak. 7.053.103.000,00 47,99 0,00 0,00 7.053.103.000,00 46,47

 4 Tarımsal üretimde arz güvenli-
ğinin sağlanması 7.053.103.000,00 47,99 0,00 0,00 7.053.103.000,00 46,47

4  
Gıda ve yem kontrol hizmetle-
rinin etkinliğini artırmak. 37.100.000,00 0,25 0,00 0,00 37.100.000,00 0,24

 5 Gıda ve yem kontrol hizmet-
leri 30.100.000,00 0,20 0,00 0,00 30.100.000,00 0,20

 6 Gıda ve yem araştırmaları 7.000.000,00 0,05 0,00 0,00 7.000.000,00 0,05

5  

Gıda ve yem işletmelerinin 
altyapılarını güçlendirmek ve 
standartlara uyumunu sağ-
lamak.

19.818.000,00 0,13 0,00 0,00 19.818.000,00 0,13

 7 Gıda ve yem işletmelerinde 
standardizasyon 19.818.000,00 0,13 0,00 0,00 19.818.000,00 0,13

6  
Güvenilir gıda konusunda 
toplumda duyarlılığı artırmak. 2.900.000,00 0,02 0,00 0,00 2.900.000,00 0,02

 8 Güvenilir gıda bilincini artırma 2.900.000,00 0,02 0,00 0,00 2.900.000,00 0,02

7  

Bitki sağlığı hizmetlerinde 
entegre ve biyolojik mücadele 
çalışmalarını geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

10.000.000,00 0,07 900.000,00 0,19 10.900.000,00 0,07

 9 Bitki sağlığı hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi 6.000.000,00 0,04 0,00 0,00 6.000.000,00 0,04

 10 Bitki sağlığı araştırmaları 4.000.000,00 0,03 900.000,00 0,19 4.900.000,00 0,03

8  

Bitki koruma ürünleri ile uygu-
lama ekipmanlarının kontrol 
ve denetim hizmetlerini geliş-
tirmek.

9.791.000,00 0,07 0,00 0,00 9.791.000,00 0,06

 11 Bitki koruma ürünleri kontrol 
hizmetleri 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

 12 Bitki koruma ürünleri araştır-
maları 9.091.000,00 0,06 0,00 0,00 9.091.000,00 0,06

9  
Bitkisel üretimde iç ve dış 
karantina hizmetlerini geliş-
tirmek.

25.900.000,00 0,18 0,00 0,00 25.900.000,00 0,17

 13 Bitkisel üretimde karantina 
hizmetleri 24.300.000,00 0,17 0,00 0,00 24.300.000,00 0,16

 14 Bitkisel üretimde karantina 
araştırmaları 1.600.000,00 0,01 0,00 0,00 1.600.000,00 0,01
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Açıklama

2015

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam

(TL) Pay (%) (TL) Pay 
(%) (TL) Pay 

(%)

10  
Hayvan hastalık ve zararlıları 
ile mücadele hizmetlerini 
geliştirmek.

217.750.000,00 1,48 0,00 0,00 217.750.000,00 1,43

 15 Hayvan sağlığı hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi 209.250.000,00 1,42 0,00 0,00 209.250.000,00 1,38

 16 Hayvan sağlığı araştırmaları 8.500.000,00 0,06 0,00 0,00 8.500.000,00 0,06

11  
Hayvan refahının sağlanması 
için gerekli standart ve sistem-
leri oluşturmak.

250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

 17 Hayvan refahı standardizas-
yonu 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00

12  
Tarımsal altyapı hizmetlerini 
geliştirmek. 403.700.000,00 2,75 0,00 0,00 403.700.000,00 2,66

 18 Tarımsal altyapı hizmetleri 403.700.000,00 2,75 0,00 0,00 403.700.000,00 2,66

13  

Tarım ürünlerinin yerinde 
değerlendirilmesini ve katma 
değerinin artırılmasını sağ-
lamak.

107.460.000,00 0,73 0,00 0,00 107.460.000,00 0,71

 19 Tarım ürünlerinin pazarlanma-
sı ve değerlendirilmesi 85.260.000,00 0,58 0,00 0,00 85.260.000,00 0,56

 20 Organize tarım ve hayvancılık 
bölgelerinin geliştirilmesi 22.200.000,00 0,15 0,00 0,00 22.200.000,00 0,15

14  
Kırsal alanda yaşam stan-
dartlarını yükseltmek ve kırsal 
kalkınmayı sağlamak.

617.188.000,00 4,20 0,00 0,00 617.188.000,00 4,07

 21 Kırsal kalkınma 514.300.000,00 3,50 0,00 0,00 514.300.000,00 3,39

 22 Eğitim, danışmanlık, yayın ve 
yayım 100.388.000,00 0,68 0,00 0,00 100.388.000,00 0,66

 23 Kırsal alan araştırmaları 2.500.000,00 0,02 0,00 0,00 2.500.000,00 0,02

15  
Kurumsal yönetim sistemini 
ve insan kaynakları yönetimini 
etkin hale getirmek.

56.871.000,00 0,39 0,00 0,00 56.871.000,00 0,37

 24 Kurumsal yönetim 48.094.000,00 0,33 0,00 0,00 48.094.000,00 0,32

 25 İnsan kaynakları yönetimi 8.777.000,00 0,06 0,00 0,00 8.777.000,00 0,06

16  
Teknolojik ve fiziksel altyapıyı 
geliştirmek, sosyal imkanları 
iyileştirmek.

209.388.000,00 1,42 0,00 0,00 209.388.000,00 1,38

 26 Bilgi ve iletişim teknolojileri 
yönetimi 45.425.000,00 0,31 0,00 0,00 45.425.000,00 0,31

 27 Fiziksel ve sosyal altyapıyı 
geliştime 163.963.000,00 1,12 0,00 0,00 163.963.000,00 1,08

17  
Kurum imajını güçlendirmek, 
etkinliği ve görünürlüğü artır-
mak.

50.221.000,00 0,34 2.300.000,00 0,48 52.521.000,00 0,35

 28 Bakanlık hizmetlerinin tanıtımı 50.221.000,00 0,34 2.300.000,00 6,63 52.521.000,00 0,35

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 11.462.129.000,00 77,98 34.666.000,00 7,25 11.496.795.000,00 75,75

Genel Yönetim Giderleri 2.950.110.000,00 20,07 443.287.149,00 92,75 3.393.397.149,00 22,36

Diğer İdarelare Transfer Edilecek Kaynaklar 
Toplamı 286.279.000,00 1,95   286.279.000,00 1,89

GENEL TOPLAM 14.698.518.000,00 100,00 477.953.149,00 100,00 15.176.471.149,00 100,00
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

Tablo 57: Performans Sonuçları

Performans Hedefi Sıra 
No Açıklama Birim

Hedeflenen 
Gösterge 

Düzeyi

Yılsonu  
Gerçekleşme 

Düzeyi
Gerçekleşme 

Durumu

Tarımsal 

kaynakları korumak,

iyileştirmek ve

devamlılığını

sağlamak.

1 Kayıt altına alınan genetik 
materyal sayısı/Adet TAGEM 205,00 205,00 100,0%

2 Koruma altına alınan hayvan 
ırk ya da hat sayısı/Adet TAGEM 41,00 43,00 104,9%

3
Kayıt altına alınan örtüaltı  
bitkisel üretim işletme sayısı/
Adet

BÜGEM 50.000,00 33.634,00 67,3%

4 Denetimi yapılan su ürünleri 
işletme sayısı/Adet BSGM 3.000,00 3.008,00 100,3%

5 Tarım işletmelerinin kayıt  
altına alınma oranı/Yüzde TRGM 100,00 100,00 100,0%

6 Islah edilen arazi miktarı/
Hektar TRGM 74.750,00 68.519,00 91,7%

7
Yüzey ve yeraltı sularında 
nitrat ve ötrofikasyon izlemesi 
yapılan istasyonların kontrol 
edilme oranı/Yüzde

TRGM 90,00 85,00 94,4%

8 ÇATAK uygulama alanı/Dekar BÜGEM 900.000,00 778.474,00 86,5%

9 Havza bazlı çalışılan ürün 
sayısı/Adet BÜGEM 10,00 10,00 100,0%

10 Jeotermal enerji ile ısıtılan 
örtü altı alanı/Dekar BÜGEM 3.500,00 3.843,00 109,8%

11 Mera tahsis alanı/Hektar BÜGEM 350.000,00 43.866,00 12,5%

12 Mera ıslah ve amenajman 
alanı/Dekar BÜGEM 350.000,00 801.220,00 228,9%

13 Islah amacıyla kiraya verilen 
mera alanı/Dekar BÜGEM 115.000,00 163.240,00 141,9%

14 Organik üretim yapan  
müteşebbis sayısı/Sayı BÜGEM 70.500,00 61.000,00 86,5%

15
İyi tarım uygulamaları 
gerçekleştiren üretici sayısı/
Sayı

BÜGEM 9.100,00 39.740,00 436,7%

16 Su ürünleri avcılığı kontrol/
denetim sayısı/Adet BSGM 60.000,00 73.556,00 122,6%

17 Arazi kullanım değişiklikleri 
izlenen alan miktarı/Hektar TRGM 11.000.000,00 11.000.000,00 100,0%

18 Denetlenen balıkçı barınağı 
sayısı/Adet BSGM 367,00 367,00 100,0%

19
10 m. üzerindeki balıkçı  
gemileri sayısının azalma 
oranı/Yüzde

BSGM 10,00 10,00 100,0%

20 Terkedilmiş av araçlarının 
tarandığı lokasyon sayısı/Adet BSGM 100,00 140,00 140,0%

21
Tasarruflu su kullanımına 
yönelik tarımsal yayım konu 
sayısı/Adet

EYYDB 8,00 8,00 100,0%

22
Uygulamaya aktarılan sulama 
konulu tarımsal yayım projesi 
sayısı/Adet

EYYDB 5,00 2,00 40,0%
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Üretimde verim ve 
kaliteyi artırmaya 
yönelik yöntem ve 
teknolojiler geliştirmek 
ve yaygınlaştırmak

1 Geliştirilen uygulama /  
teknoloji sayısı/Adet TAGEM 37,00 37,00 100,0%

2 Sertifikalı fidan, fide ile yeni 
tesis edilen alan/Dekar BÜGEM 176.000,00 155.000,00 88,1%

3 Suni tohumlama sayısı/Adet HAYGEM 3.800.000,00 3.928.000,00 103,4%

4 Tescil edilen çeşit/tür/ırk/hat 
sayısı/Adet TAGEM 45,00 53,00 117,8%

5 E-ıslah sistemine kayıtlı dişi 
hayvan sayısı/Baş HAYGEM 7.050.000,00 7.572.168,00 107,4%

6 Kayıt altına alınan yeni bitki 
çeşidi sayısı/Adet BÜGEM 1.300,00 1.397,00 107,5%

7 Kültür ırkı hayvan oranı/Yüzde HAYGEM 44,00 45,60 103,6%

8
Toprak analizi yapılan  
arazi miktarının Çiftçi Kayıt 
Sistemi’nde kayıtlı araziye 
oranı/Yüzde

BÜGEM 30,00 21,34 71,1%

Tarım ürünlerine 

erişilebilirliği ve

gıda güvenliğini 

sağlamak.

1 Yaş koza üretim miktarı/Ton HAYGEM 130,00 114,78 88,3%

2
Ulusal süt kayıt sistemi  
kapsamında kayıtlı olan süt 
miktarı/Ton

HAYGEM 8.800.000,00 8.600.000,00 97,7%

3 Su kaynaklarına bırakılan 
balık sayısı/Adet BSGM 3.500.000,00 3.500.000,00 100,0%

4
Doğal afetler nedeniyle  
meydana gelen üretici  
zararları için tahsis edilen kay-
nağın kullanım oranı/Yüzde

TRGM 100,00 100,00 100,0%

5 Ortalama işletme büyüklüğü/
Dekar TRGM 64,00 64,00 100,0%

6 Kırmızı et üretim miktarı/Ton HAYGEM 1.100.000,00 1.149.262,00 104,5%

7 Tarım sigortası poliçe sayısı/
Adet TRGM 1.300.000,00 1.375.390,00 105,8%

8 Sözleşmeli üretim yapan  
üretici sayısı/Sayı BÜGEM 220.000,00 211.491,00 96,1%

9 Yağlı tohum üretim miktarı/Ton BÜGEM 3.400.000,00 3.509.748,00 103,2%

10 Bal üretim miktarı/Ton HAYGEM 95.000,00 107.665,00 113,3%

11 Küçükbaş hayvan sayısı/Baş HAYGEM 39.500.000,00 41.924.000,00 106,1%

12
Gemi İzleme Sistemi (GİS) 
kapsamına alınan gemi sayısı/
Adet

BSGM 250,00 250,00 100,0%

13 Et/yem paritesi alt sınırı/Oran HAYGEM 22,00 25,64 116,5%

14 Süt/yem paritesi alt sınırı/Oran HAYGEM 1,20 1,25 104,2%

15
Hibe desteği ile kurulan  
damızlık sığır işletmesi sayısı/
Adet

HAYGEM 50,00 38,00 76,0%



178

2015 YILI FAALİYET RAPORU

Gıda ve yem kontrol 
hizmetlerinin  
etkinliğini artırmak.

1 Geliştirilen ürün / metot / 
teknoloji sayısı/Adet TAGEM 5,00 5,00 100,0%

2 Akredite olan laboratuvar 
sayısı/Adet GKGM 34,00 38,00 111,8%

3 Akredite olan analiz sayısı/
Adet GKGM 1.825,00 3.380,00 185,2%

4 Gıda işletmelerinde yapılan 
kontrol sayısı/Adet GKGM 450.000,00 734.862,00 163,3%

5 Yem işletmelerinde yapılan 
kontrol sayısı/Adet GKGM 16.000,00 18.420,00 115,1%

6
Planlanan gıda  
numunelerinin gerçekleşme 
oranı/Yüzde

GKGM 90,00 95,34 105,9%

7 Planlanan yem numuneleri-
nin gerçekleşme oranı/Yüzde GKGM 100,00 106,00 106,0%

8 Eğitilen kontrol görevlisi sa-
yısı/Sayı GKGM 300,00 504,00 168,0%

9
Eğitim alan kontrol görevlisi 
sayısının toplam kontrol gö-
revlisi sayısına oranı/Yüzde

GKGM 40,00 43,00 107,5%

10
174 Alo Gıda Hattına yapılan 
başvuruların sonuçlandırılma 
oranı/Yüzde

GKGM 98,00 97,36 99,3%

11
Risk Değerlendirme Sonra-
sında Oluşturulan Bilimsel 
Görüş Sayısı/Adet

GKGM 6,00 6,00 100,0%

Gıda ve yem  
işletmelerinin  
altyapılarını  
güçlendirmek ve 
standartlara  
uyumunu sağlamak.

1 Yayımlanan iyi uygulama 
kılavuzları sayısı/Adet GKGM 3,00 0,00 0,0%

2 STK işbirliğiyle gerçekleştiri-
len eğitim sayısı/Adet GKGM 6,00 8,00 133,3%

3 Onaylı gıda işletmesi sayısı/
Adet GKGM 11.000,00 10.157,00 92,3%

Güvenilir gıda  
konusunda toplumda  
duyarlılığı artırmak.

1
Güvenilir gıda konusunda 
yayımlanan kamu spotu sa-
yısı/Adet

GKGM 3,00 1,00 33,3%

2
Gıda ve Kontrol Genel  
Müdürlüğü internet sayfası-
nın ziyaretçi sayısı

GKGM 400.000,00 496.445,00 124,1%

3
Gıda güvenilirliği ve 174 Alo 
Gıda Hattı ile ilgili bilgi mesajı 
(SMS) gönderilmesi

GKGM 100.000,00 101.734,00 101,7%

Bitki sağlığı  
hizmetlerinde enteg-
re ve biyolojik müca-
dele çalışmalarını  
geliştirmek ve  
yaygınlaştırmak

1
Entegre mücadele yapılan 
alanın toplam üretim alanına 
oranı/Yüzde

GKGM 47,00 50,10 106,6%

2 Geliştirilen zirai mücadele 
teknik talimatı sayısı/Adet TAGEM 12,00 12,00 100,0%

3 Sertifikalı tohum üretim  
miktarı/Ton BÜGEM 800.000,00 800.000,00 100,0%

4
Belgelendirilen fidan/fide 

üretim miktarı/Adet
BÜGEM 116.000.000,00 132.079.403,00 113,9%

5 Biyolojik /biyoteknik mücade-
le yapılan alan/Dekar GKGM 550.000,00 407.179,00 74,0%
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Bitki koruma ürünleri 
ile uygulama  
ekipmanlarının kontrol 
ve denetim  
hizmetlerini  
geliştirmek.

1
Denetlenen bitki koruma  
ürünleri sayısının piyasada 
bulunan bitki koruma ürünleri 
sayısına oranı/Yüzde

GKGM 50,00 50,70 101,4%

2
Denetlenen bitki koruma ürünü 
üretim yerlerinin toplam üretim 
yeri sayısına oranı/Yüzde

GKGM 100,00 100,00 100,0%

3
Denetlenen bitki koruma ürünü 
satış yerlerinin toplam satış yeri 
sayısına oranı/Yüzde

GKGM 100,00 100,00 100,0%

4
Denetlenen zirai mücadele alet 
ve ekipmanları işletme sayı-
sının toplam işletme sayısına 
oranı/Yüzde

GKGM 100,00 100,00 100,0%

5
Bitki koruma ürünlerinin  
toksikolojisi ve uygulama  
ekipmanlarının testleriyle ilgili  
geliştirilen metot sayısı/Adet

TAGEM 1,00 1,00 100,0%

6
Denetlenen zirai mücadele alet 
ve ekipmanları bayi sayısının 
toplam bayi sayısına oranı/
Yüzde

GKGM 100,00 100,00 100,0%

Bitkisel üretimde iç ve 
dış karantina  
hizmetlerini  
geliştirmek.

1
Özel sürvey çalışması yapılan 
karantinaya tabi organizma 
sayısı/Adet

GKGM 9,00 9,00 100,0%

2

İhracatta karantina 
sorunlarından dolayı alınan 
bildirim sayısının ihracatı 
yapılan parti sayısına oranı/
Yüzde

GKGM 0,01 0,01 100,0%

3 Validasyon ve standardizasyon 
yapılan metot sayısı/Adet TAGEM 1,00 1,00 100,0%

Hayvan hastalık ve 
zararlıları ile mücadele 
hizmetlerini  
geliştirmek.

1 Epidemiyolojisi tespit edilen 
hastalık sayısı/Adet TAGEM 5,00 5,00 100,0%

2
Programlı kedi-köpek kuduz 
aşılaması gerçekleşme oranı/
Yüzde

GKGM 85,00 87,00 102,4%

3
Programlı hayvan sağlık  
taraması gerçekleşme oranı/
Yüzde

GKGM 100,00 159,00 159,0%

4 Hastalıktan ari işletme sayısı/
Adet GKGM 700,00 597,00 85,3%

5
Küpelenen küçükbaş hayvan 
sayısının toplam küçükbaş  
hayvan sayısına oranı/Yüzde

GKGM 90,00 90,00 100,0%

6
Programlı büyükbaş brusella 
aşılaması gerçekleşme oranı/
Yüzde

GKGM 85,00 44,00 51,8%

7
Programlı küçükbaş brusella 
aşılaması gerçekleşme oranı/
Yüzde

GKGM 85,00 40,00 47,1%

8
Küpelenen büyükbaş hayvan 
sayısının toplam büyükbaş 
hayvan sayısına oranı/Yüzde

GKGM 100,00 100,00 100,0%

9
Programlı büyükbaş şap  
aşılaması gerçekleşme oranı/
Yüzde

GKGM 85,00 86,00 101,2%

10
Denetlenen veteriner ilaçları 
sayısının piyasada bulunan 
veteriner ilaçları sayısına oranı/
Yüzde

GKGM 5,00 5,00 100,0%

11 Geliştirilen teşhis metodu  
sayısı/Adet TAGEM 4,00 4,00 100,0%

12 Geliştirilen hayvan aşısı ve 
biyolojik madde sayısı/Adet TAGEM 3,00 3,00 100,0%

13 Veteriner Sınır Kontrol Noktası 
sayısı/Adet GKGM 23,00 23,00 100,0%
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Hayvan refahının  
sağlanması için  
gerekli standart ve 
sistemleri oluşturmak.

1 Onay belgeli hayvan nakil 
aracı sayısı/Adet GKGM 175,00 41,00 23,4%

2
Hayvan refahı konusunda 
planlanan eğitim programının 
gerçekleşme oranı/Yüzde

GKGM 90,00 100,00 111,1%

3 Çalışma izni verilen deney 
hayvanı kuruluşu sayısı/Adet GKGM 100,00 105,00 105,0%

Tarımsal altyapı  
hizmetlerini  
geliştirmek

1
Toplulaştırma ve tarla içi  
geliştirme hizmetleri yapılan 
alan/Hektar

TRGM 1.000.000,00 100.000,00 10,0%

2 Modern sulama sistemi  
kurulan alan/Hektar TRGM 10.000,00 10.175,25 101,8%

3 Arazi kullanım planlaması 
yapılan alan/Hektar TRGM 1.000.000,00 461.844,00 46,2%

4 Detaylı toprak etüdü yapılan 
alan/Hektar TRGM 1.000.000,00 535.611,00 53,6%

5 Topraklandırılan çiftçi sayısı/
Sayı TRGM 400,00 400,00 100,0%

6 Tanımlanan parsel oranı/
Yüzde TRGM 100,00 100,00 100,0%

Tarım ürünlerinin  
yerinde  
değerlendirilmesini ve 
katma değerinin  
artırılmasını  
sağlamak.

1 Kontrol edilen üretici örgüt 
sayısı TRGM 80,00 73,00 91,3%

2 Pazarlama bilgi sisteminin 
tamamlanma oranı/Yüzde TRGM 20,00 20,00 100,0%

3
Faaliyete geçirilen organize 
tarım ve hayvancılık bölge 
sayısı/Adet

TRGM 3,00 1,00 33,3%

4
Pazarlama bilgi sistemine 
hazırlanan ürün rapor sayısı/
Adet

TRGM 5,00 0,00 0,0%

Kırsal alanda yaşam 
standartlarını  
yükseltmek ve kırsal 
kalkınmayı sağlamak.

1 Tarımsal danışmanlık hizmeti 
alan işletme sayısı/Adet EYYDB 150.000,00 156.000,00 104,0%

2
Kadın çiftçiler tarafından ha-
yata geçirilen proje sayısı/
Adet 

EYYDB 5,00 5,00 100,0%

3 Üreticiye kazandırılan yeni 
makine ekipman sayısı/Adet TRGM 20.000,00 0,00 0,0%

4 Köy gelişme alanı tespiti yapı-
lan köy sayısı/Adet TRGM 20,00 20,00 100,0%

5
Ekonomik ve sosyal alt yapı 
faaliyetlerinden faydalanan 
işletme sayısı/Adet

TRGM 4.560,00 7.250,00 159,0%

6 Eş finansman verilen işletme 
sayısı/Adet TRGM 300,00 967,00 322,3%

7
Eğitilen, sertifikalandırılan ve 
yetkilendirilen yararlanıcı  
sayısı/Sayı

EYYDB 23.500,00 23.876,00 101,6%

8
Elsanatları Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinde açılan kurs 
sayısı/Adet

EYYDB 50,00 70,00 140,0%

9
Tarımsal işletmelerin sosyo-e-
konomik yapısının belirlenme-
sine yönelik araştırma sayısı/
Adet

TAGEM 54,00 54,00 100,0%

10
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı 
Sistemine alınan işletme 
sayısı/Adet

TRGM 6.000,00 5.700,00 95,0%

11
Ekonomik yatırımlar kapsa-
mında desteklenen tarıma 
dayalı sanayi işletmesi sayısı/
Adet

TRGM 700,00 808,00 115,4%
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12
Alternatif enerji kaynaklı 
sera projeleri ile kontrollü 
üretime açılacak saha/Dekar

TRGM 200,00 184,00 92,0%

13 Desteklenen ahır/ağıl sayısı/
Adet TRGM 100,00 327,00 327,0%

14
IPARD Programının tanıtım 
etkinliklerine katılan kişi 
sayısı/Adet

TRGM 8.000,00 12.305,00 153,8%

Kurumsal yönetim 
sistemini ve insan 
kaynakları  
yönetimini etkin hale 
getirmek.

1 Tarımsal politika etki değer-
lemesi araştırma sayısı/Adet TAGEM 12,00 12,00 100,0%

2 İç Kontrol Sisteminin 
tamamlanma oranı/Yüzde SGB 79,00 79,70 100,9%

3 Rehberlik ve teftiş sayısı/
Adet

REHBER-
LİK 310,00 337,00 108,7%

4 Harcanan ödeneğin toplam 
bütçeye oranı/Yüzde SGB 99,00 99,00 100,0%

5 Çalışan başına düşen 
ortalama eğitim süresi/Gün EYYDB 2,10 0,89 42,3%

6 Hizmet içi eğitim verilen 
personel sayısı/Sayı EYYDB 2.200,00 1.893,00 86,0%

7
Mevzuat ve hukuk  
çalıştaylarına katılacak  
personel sayısı/Sayı

HUKUK 198,00 198,00 100,0%

8
Düzenlenen yönetici  
geliştirme programı sayısı/
Adet

EYYDB 3,00 2,00 66,7%

9 Bakanlığımıza tahsis edilen 
kadronun kullanılma oranı PERGEM 100,00 99,11 99,1%

10
Norm kadroya tabi  
personelin tüm personele 
oranı/Yüzde

PERGEM 56,00 57,00 101,8%

11 Düzenlenen sosyal ve  
kültürel aktivite sayısı/Adet DHDB 24,00 24,00 100,0%

12
Sosyal ve kültürel  
aktivitelere katılan personel 
sayısı/Sayı

DHDB 1.700,00 1.700,00 100,0%

13
İnsan kaynakları 
hizmetlerinden yararlanan 
personelin memnuniyet 
oranı/Yüzde

PERGEM 75,00 75,00 100,0%

14
Kurum desteği ile yurt  
dışında eğitim alan personel 
sayısı/Sayı

TAGEM 15,00 18,00 120,0%

15
Uluslararası kurum ve  
kuruluşlarda görevli personel 
sayısı/Sayı

ABDGM 10,00 10,00 100,0%

16
Müfettiş ve Müşavirlerin 
yürüttüğü işler kapsamında 
düzenlenen çalıştay sayısı/
Sayı

REHBER-
LİK 30,00 30,00 100,0%
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Teknolojik ve fiziksel 
altyapıyı geliştirmek, 
sosyal imkanları  
iyileştirmek

1 EDYS kullanan birim sayısı/
Adet BİDB 45,00 14,00 31,1%

2 Yapılan video konferans  
sayısı/Adet BİDB 40,00 45,00 112,5%

3 Elektronik ortama aktarılan 
basılı yayın sayısı/Adet EYYDB 18,00 25,00 138,9%

4 Elektronik ortamda yürütülen 
ve izlenen faaliyet sayısı/Adet BİDB 40,00 38,00 95,0%

5 E-devlet kapısında verilen 
hizmet sayısı/Adet BİDB 2,00 4,00 200,0%

6 Entegre edilen veri tabanı 
sayısı/Adet BİDB 20,00 20,00 100,0%

7 Bakım onarımı yapılan hizmet 
binası sayısı/Adet DHDB 400,00 445,00 111,3%

8 Yeni yapılan hizmet binası 
sayısı/Adet DHDB 5,00 7,00 140,0%

9
Bakanlık Felaket Kurtarma 
Merkezinin kapasite kullanım 
oranı/Yüzde

BİDB 50,00 50,00 100,0%

10
Bakanlık veri merkezinin  
kapasite kullanımı artış oranı/
Yüzde

BİDB 45,00 45,00 100,0%

11 İnternet hizmetlerinde kesilme 
oranı BİDB 0,50 0,60 80,0%

Kurum imajını  
güçlendirmek,  
etkinliği ve  
görünürlüğü artırmak

1
Düzenlenen konferans /panel 
/sempozyum vb. etkinlik  
sayısı/Adet

BASIN 250,00 294,00 117,6%

2
Uluslararası kurum/ 
kuruluşlarla gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı/Adet

ABDGM 8,00 7,00 87,5%

3 Bakanlığın medyada yer 
alma sıklığı/Adet BASIN 242.000,00 242.000,00 100,0%

4 Web sitesi ziyaretçi sayısı/
Sayı BİDB 10.000.000,00 9.733.246,00 97,3%

5 Web Tarım TV izlenme sayı-
sı/Sayı EYYDB 1.900.000,00 1.483.000,00 78,1%

6 Dağıtımı yapılan basılı  
materyal sayısı/Adet EYYDB 450.000,00 426.450,00 94,8%

7 Tarımsal içerikli TV program 
sayısı/Adet EYYDB 200,00 200,00 100,0%

8 İkili İlişkiler Kapsamında 
Yürütülen Etkinlik sayısı ABDGM 22,00 24,00 109,1%
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3.PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDIR‹LMES‹ 

Performans programı, beş yıl için hazırlanan stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. 
Kamu idareleri, performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belir-
lenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmaktadır. 

Performans göstergesi, belirlenen performans hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını veya ne kadar ula-
şıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılır ve sayısal olarak ifade edilir. 

Performans programı izleme ve değerlendirme sistemi uygulamaları ile ilgili 2015 yılı içerisinde 
sorumlu merkez birimlerinin katılımıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından çeşitli bilgilendirme 
toplantıları yapılmıştır.

Bakanlığımızda performans hedef ve göstergeleri üçer aylık dönemler halinde SGB.net ve e-bütçe 
sisteminde izlenmektedir. Yılsonu gerçekleşmesi, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleş-
tirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. 

Bakanlığımızın toplam bütçesinin %75,75’lik kısmı performans hedefleri ile bağlantılı tüm faaliyet-
lerle ilişkilendirilmiştir.

2015 Yılı Performans Programı’nda uygulamaya konulan ve bütçeyle ilişkilendirilen 17 Stratejik 
Hedefe ait performans göstergeleri belirlenmiştir. 2015 yılı sonunda bu göstergelerden % 39’u belir-
lenen hedef değerlerini aşmış, % 33’ü hedef değerlerine tam olarak ulaşmış, % 14’ü belirlenen hedef 
değerlerine % 80-99 oranında ulaşmış ve % 14’ü hedef değerlerinin altında kalmıştır. 

2015 yılı performans göstergelerine ait gerçekleşme sonuçları grafik şeklinde aşağıda gösterilmiş-
tir.

Hedefi aşan, hedef değerlere tam olarak ulaşan ve hedefe % 80-99 oranında ulaşan göstergelerin 
toplamının, performans göstergelerinin toplamına oranı % 86’dır.

 Hedefe Ulaşılmış

Hedef  Aşılmış

 Hedefe Ulaşılamamış

 Hedefe  %80-99 Arası Ulaşılmış

%33

%39
%14

%14
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu  
Gerçekleşmesi

Hedefin 

Gerçekleşme 
Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma  

Derecesi

Uluslar arası 
kurum/kuruluşlarla 
gerçekleştirilen etkinlik 
sayısı (Adet)

8,00 7,00 87,50 -12,50 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım
Bakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili uluslararası kurum/kuruluşlarla birlikte organizasyonlar 
yapılacaktır. FAO ve G-20 kapsamında 4 adet etkinlik ve ikili ilişkiler kapsamında 4 adet 
Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı yapılması planlanmaktadır.

Sapmanın Nedeni
Sapmaya Karşı  
Alınacak Önlemler

Uluslararası ziyaretler ile düzenlenen toplantılar tarafların programları ve kararları netice-
sinde gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlüğümüz üst düzey toplantıların hazırlık aşama-
sından ve yürütülmesinden sorumludur.

Sapmalara ilişkin herhangi bir önlem öngörülmemektedir. Bir sonraki planlama dönemin-
de sapmalar göz önünde bulundurularak hedef belirlenecektir.

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 

Gerçekleşme 
Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 

Derecesi

EDYS kullanan birim  
sayısı (Adet)

45,00 14,00 31,11 -68,89 Hedefe 
Ulaşılamamış

Tanım
Merkez birimlerinden başlamak üzere dosya paylaşımı ve evrak akışı Elektronik Dokü-
man Yönetim Sistemi (EDYS) ile yapılacaktır. Yıllar itibariyle EDYS kullanan merkez ve 
taşra birimleri sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni

Sapmaya Karşı Alınacak 

Önlemler

Program taşra birimlerinde idare yapısına uygun olmaması nedeniyle kullanılamamakta-
dır. 

Teknik şartname hazırlanmış olup programın taşra ara yüzünün yeniden ele alınması sağ-
lanacaktır.

HEDEF DEĞERLER‹N ALTINDA KALAN PERFORMANS GÖSTERGELER‹



185

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu  
Gerçekleşmesi

Hedefin  
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Elektronik ortamda  
yürütülen ve izlenen  
faaliyet sayısı (Adet)

40,00 38,00 95,00 -5,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve izlenmesi ile hizmetten yararlananlara 
kolaylık sağlanacaktır. Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS), Organik Tarım Bilgi Sistemi 
(OTBİS), Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Tohum Veri Yönetim Sistemi (TVYS), Mera Bilgi Sis-
temini Geliştirme Projesi (Mer-Bis-Gep), Varlık Modülü, Açık Arşiv Sistemi, Kütüphane 
Otomasyon Programı, Ulusal Gıda Kompozisyon Portalı, Personel Bilgi Sistemi, Proje 
Takip Sistemi, Gıda ve Yem Denetim Sistemi, Türk Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET), 
Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS), Laboratuvar Bilgi Sistemi, Gıda Güvenliği Bilgi Siste-
mi (GGBS), Alo Gıda Bilgi Sistemi ve Gıda Ürünleri Takip Sistemi, Sözleşmeli Personel 
Maaş Sistemi (SPMS), Hizmet İçi Eğitim Bilgi Sistemi (HİEBİS), İşçi Maaş Sistemi (İMS), 
Geçici Personel Maaş Sistemi-4C (GPMS), Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS), Tarımsal Üretim 
Kayıt Sistemi (TÜKAS), Hibe İşlemleri Yönetim Sistemi KKYDP, personel tayin taleple-
rinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının bildirilmesi elektronik ortamda yürütülmekte ve 
izlenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler

Hizmete sunulan yeni uygulamalarla birlikte faaliyet sayıları hedefe çok yakın bir değere 
ulaşmıştır. Sapma değeri önemsenmeyecek düzeydedir.

Bir sonraki dönemde hedefler yeniden gözden geçirilecektir.

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu  
Gerçekleşmesi

Hedefin 

Gerçekleşme 
Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 

Derecesi

‹nternet hizmetlerinde 
kesilme oranı (Yüzde)

0,50 0,60 80,00 -20,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Elektrik kesintisi ve Türk Telekom’un hizmet eksikliği dışında, Merkez Yerleşke ’de inter-
net kesilmelerinin gerçekleştiği gün sayısının toplam iş günü sayısına oranını ifade eder. 
Ağ yapısında yer alan cihaz ve fiber optik kabloların yedeklenerek arıza durumunda hiz-
metin devamlılığının sağlanması ve internet kesintilerinin minimuma indirilmesi hedeflen-
mektedir. Ağ bakımları hafta sonları, mesai saatleri dışı ve resmi tatillerde yapılmaktadır.

Sapmanın Nedeni

Sapmaya Karşı

Alınacak Önlemler

Hizmet kalitesinin artırılması ile internet hizmetlerindeki kesinti miktarı da azalacaktır.

Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hedefler bir sonraki dönemde gözden geçirilecek-
tir.
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 

Gerçekleşme 
Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Web sitesi 
ziyaretçi sayısı (Sayı)

10.000.000,00 9.733.246,00 97,33 -2,67 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Bakanlığımız web sitesi hedef kitle ihtiyaçları doğrultusunda etkinleştirilecek ve sürekli 
güncellenerek ziyaretçi sayısı artırılacaktır. Tüm merkez birimleri web siteleri Bakanlık 
web sitesine taşınmış olup il Müdürlükleri web sitelerinin de aynı şekilde hizmet verme-
si hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak  
Önlemler

Sapma önemsenmeyecek düzeydedir.

Önlem alınmamıştır.   

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 

Gerçekleşme 
Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 

Derecesi

ÇATAK uygulama alanı 
(Dekar)

900.000,00 778.474,00 86,50 -13,50 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Çevresel anlamda korunması gerekli hassas bölgelerde üretim yapan çiftçilerin 
çevreye ve toprak yapısına zarar vermeyen üretim modellerini kullanarak kayıtlı ve 
kontrollü üretim yapmaları ve üreticilerin tarım-çevre konusunda bilinçlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı uygulama alanını 
ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

2015 yılında 51 ilde toplam 22.628 üretici ile 778.474 da alanda ÇATAK Projesi uy-
gulanmıştır. 2014 Yılında 43 ilde uygulanan projeye 2015 yılında 8 il daha ilave edil-
miştir. Uygulama tamamlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı değişikliğinin gecikmesin-
den dolayı 2015 yılında programa dahil edilen 8 ilde hedeflenen alana ulaşılamaması 
sapmaya neden olmuştur.

Programa yeni dahil edilecek iller için Bakanlar Kurulu Kararı değişikliğinin ÇATAK 
uygulamalarının başladığı 1 Mart tarihinden önce yapılması için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 

Gerçekleşme 
Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Kayıt altına alınan 
örtüaltı bitkisel üretim 
işletme sayısı (Adet)

50.000,00 33.634,00 67,27 -32,73 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım
Üretim mevsiminin uzatılması, devamlılığının sağlanması için örtüaltı üretim önem 
kazanmıştır. Örtüaltı bitkisel üretimde kayıt altına alınan ve izlenen işletme sayısını 
ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Yazılım firmasından sistemden sağlıklı bir raporun alınarak Genel Müdürlüğümüze 
iletilmesi beklenmektedir. Uygulama kümülatif olarak devam ettiği için üçüncü dönem 
gerçekleşme rakamları geçerlidir. Dördüncü dönem verileri alındığında yeniden değer-
lendirme yapılacaktır.

Örtü altı Kayıt Sistemi raporlama fonksiyonunun iyileştirilmesine yönelik yazılım 
firmasıyla çalışmalar devam etmektedir.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 

Gerçekleşme 
Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Mera tahsis alanı  
(Hektar)

350.000,00 43.866,00 12,53 -87,47 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Meraları kayıt altına almak, verimliliğini artırmak, hayvancılığın hizmetine sunmak, 
tarımsal kaynak olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tahdit çalışması ta-
mamlanan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait otlaklar ve çayırların tahsislerinin 
yapılması hedeflenmektedir. Yıllık olarak tahsis edilen mera alanını ifade eder.

Sapmanın Nedeni
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

İl Müdürlüklerinin son 6 aya ait verileri ulaşmamıştır. Verilen değer ilk altı aya ait 
olup verilerin şubat ayı sonuna kadar ulaşması beklenmektedir. Verilerin tamamı 
ulaşmadığından sapma oluşmuştur.

Verilerin daha erken gönderilmesi konusu İl Müdürlükleri ile paylaşılacaktır. 
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans 

Göstergesi
Hedef

Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 

Gerçekleşme 
Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe

Ulaşma 

Derecesi

Organik üretim yapan 
müteşebbis sayısı (Sayı)

70.500,00 61.000,00 86,52 -13,48 Hedefe 
Ulaşılamamış

Tanım

Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde girdiden pazarlamaya kadar belirli kural-
lar dahilinde denetim ve belgelendirmeyi gerektiren çevreye ve insan sağlığına duyar-
lı üretim sisteminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, organik tarım 
yapan üretici sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak
Önlemler

Hedefe yaklaşılmıştır. TBS (Tarım Bilgi Sistemi)’ne entegre olan OTBİS Raporlama 
kısmı yazılımı yazılmadığı için veri alınamamıştır. Ancak Organik Tarımda Yetkilen-
dirilmiş Kuruluşların Raporlamalarından alınan rakamlara göre organik üretim yapan 
müteşebbis sayısı 61.000’dir.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Performans

 Göstergesi
Hedef Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Sertifikalı fidan, fide ile 
yeni tesis edilen alan 
(Dekar)

176.000,00 155.000,00 88,07 -11,93 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım
Ülkemiz meyve üretimini pazar istekleri doğrultusunda artırmak, modern meyve 
bahçeleri tesis etmek hedeflenmektedir. Bakanlığımızca desteklenerek sertifikalı ya 
da standart fidan/çilek fidesi ile tesis edilen alanı ifade eder.

Sapmanın Nedeni
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Son başvuru tarihinin 31 Aralık 2015 olması nedeniyle miktar belirlenememiş olup, 
155 bin dekar olarak tahmin edilmektedir. Kesin veriler 2016 yılının Mayıs ayında elde 
edilecektir. 

2016 yılında sertifikalı fidan/fide kullanım desteğinde getirilen yeni hükümlerin alan 
miktarını artıracağı ve hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Sözleşmeli üretim yapan 
üretici sayısı (Sayı)

220.000,00 211.491,00 96,13 -3,87 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılarak arz talep dengesinin sağlanması ve ta-
rıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin kesintisiz temin edilmesi hedeflen-
mektedir. Sözleşmeli bitkisel üretim yapan üretici sayısını ifade eder. 2014 yılı üretim 
sezonunda aspir, soya fasulyesi ve kanola üretimini sözleşmeli olarak gerçekleştiren 
üreticilere destek verilmesi kararlaştırılmıştır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Uygulama devam etmektedir. 2015 Yılına yönelik uygulamalar 2016 yılı Nisan ayında 
tamamlanacaktır.

Yapılacak düzenlemeler ile uygulamanın her yıl Aralık ayı sonunda tamamlanması 
sağlanacaktır.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Performans

 Göstergesi
Hedef

Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin

Sapma Oranı 
(%)

Hedefe Ulaşma

 Derecesi

Toprak analizi yapılan 
arazi miktarının Çiftçi 
Kayıt Sisteminde kayıtlı 
üretim alanına oranı 
(Yüzde)

30,00 21,34 71,13 -28,87 Hedefe 
Ulaşılamamış

Tanım

Çiftçiye, toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırılarak toprakların 
verimliliğini sürdürülebilir hale getirmek, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini 
önlemek amaçlanmaktadır. Toprak analizi yapılan arazi miktarının Çiftçi Kayıt 
Sisteminde kayıtlı arazi miktarına oranını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

MGTAD başvuruları 31.12.2015 tarihi ile sona ermiştir. 2015 yılında çiftçilerin gübre 
desteği almak için 50 da ve üzeri arazilerinde toprak analizi yaptırmaları gerekmekte 
olup, 50 da’dan büyük arazileri için MGTAD başvurularını yaptırırken arazilerini küçük 
parçalara bölerek kayıt yaptırmaları nedeniyle toprak analizine ihtiyaç duyulmamıştır. 
Bu nedenle toprak analizi yapılması gereken 50 da’dan büyük araziler için analiz ya-
pılmadığından hedeflenen orana ulaşılamamıştır. Performans hedefinin belirlenmesi 
için yılsonu beklenildiğinden herhangi bir önlem alınmamıştır. 



190

2015 YILI FAALİYET RAPORU

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma  

Derecesi

Hibe desteği ile kurulan 
damızlık sığır işletmesi 
sayısı (Adet)

50,00 38,00 76,00 -24,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

GAP ve DAP kapsamındaki iller ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde et ve süt üreti-
minin artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla yetiştiricilerin 
kurduğu modern damızlık sığır işletmelerine hibe desteği sağlanmasına dönük proje 
sayısını ifade etmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Yurtiçinde meydana gelen salgınlar ve kurda meydana gelen yükselmeye bağlı ithal 
damızlık hayvan fiyatlarında öngörülmeyen artışlar karşısında yatırımcı yatırımını ta-
mamlayamamıştır.

Projede negatif yönde sapma olduğundan revizyona gidilmiştir. 10-49 büyükbaş anaç 
ve 100-200 küçükbaş anaç kapasiteli işletmelerin yeni ahır-ağıl yapımı, tadilatı ve 
mevcut kapasitelerine uygun damızlık erkek materyal alımına hibe desteği uygulama-
sına gidilmiştir.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Ulusal süt kayıt sistemi 
kapsamında kayıtlı olan 
süt miktarı (Ton)

8.800.000,00 8.600.000,00 97,73 -2,27 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım
Üretilen sütün hijyenik ve uygun koşullarda ruhsatlı işletmelerde işlenerek izlenebilmesi 
ve süt arzında oluşabilecek istikrarsızlığın önlenmesi hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Çalışmalar devam etmekte olup 2015 yılı kesin sonuçları Mart 2016 tarihinde 
alınacaktır. Sapma beklenmemektedir.

Hedeflenen değerlere ulaşıldığından alınacak ek bir önlem bulunmamaktadır
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Yaş koza üretim miktarı 
(Ton)

130,00 114,78 88,29 -11,71 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım
Geçimini yaş koza üretiminden sağlayan ailelerin gelirini arttırmak suretiyle sürdürü-
lebilir yaş koza üretiminin gerçekleştirilmesi, ipek üretiminde dışa bağımlılığın azaltıl-
ması hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Gelecek yıllarda sapma olmaması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Üretim döne-
minde saha çalışmalarına ağırlık verilmekte ve çevre parsellerde yapılan ilaçlamalar-
dan kaynaklanan toplu zehirlenmelerin önlenmesine yönelik duyurular yapılmaktadır.

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Bakanlığımıza tahsis 
edilen kadronun  
kullanılma oranı (Yüzde)

100,00 99,11 99,11 -0,89 Hedefe 
 Ulaşılamamış

Tanım

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tahsis edilen ve Başbakanlık Olur’u ile Bakanlığımıza 
açıktan atama ve kurumlar arası nakil işlemleri ile tahsis edilen kadroların kullanımı 
sağlanarak, hizmet birimlerinin eleman ihtiyacı giderilecektir. 2014 yılı tahsis edilen 
kadro miktarı 250’dir.

Sapmanın Nedeni  
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Başbakanlık Makamının 04.01.2016 tarihli Olur’u gereği 2015 yılında işlemleri başla-
tılmış olanlarla ilgili Bakanlığımıza kurumlar arası naklen geçiş işlemleri devam ettiğin-
den 2015 yılı açıktan atama ve nakil kontenjanı kullanılmaya devam etmektedir. Hedef 
değerlere çok yaklaşılmıştır. 1416 sayılı Kanun gereği eğitim amaçlı yurt dışına gönde-
rilen öğrencilerden eğitimlerini tamamlayanların zorunlu olarak atanması gerekenlere 
ayrılan kontenjana beklenen sayıda gelen olmaması nedeniyle sapma oluşmuştur.
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Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Alternatif enerji kaynaklı 
sera projeleri ile kontrol-
lü üretime açılacak saha 
(Dekar)

200,00 184,00 92,00 -8,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım
KKYDP kapsamında Alternatif enerji kullanan yeni sera tesisi yapımı desteklenmek-
tedir. Hibe miktarı ve başvuru sayısı dikkate alınarak örtüaltı yetiştiriciliğine kazandı-
rılan alanı ifade eder.

Sapmanın Nedeni  
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Hibe sözleşmeleri talepler doğrultusunda gerçekleştiği için talepler hedefin altında 
gerçekleşmiştir.

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Arazi kullanım planlama-
sı yapılan alan (Hektar)

1.000.000,00 461.844,00 46,18 -53,82 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Arazi Kullanım Planlaması çalışmaları kapsamında, mevcut arazi kullanımları, tarım-
sal potansiyeli yüksek alanlar ile arazi kullanım türleri belirlenmektedir. Değerlendir-
meye alınan arazi kullanım türleri için tarımsal uygunluk sınıfları oluşturulmakta ve 
derecelendirmeye esas toprak puanı hesaplanmaktadır. Yıllık olarak arazi kullanım 
planlaması yapılan alanı ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında yürütülen ve toprak 
etüt çalışmaları tamamlanan 5 projenin Arazi Kullanım Planlaması tamamlanmıştır. 
Projelerimiz toplulaştırma projeleri altında ihale edilmektedir. Toplulaştırma projesi ça-
lışmalarının tamamlanamaması ve tamamlanan çalışmalarda da toprak etüt işlerinin 
bitirilememesi nedeniyle projelerimizde hedeflenen rakama ulaşılamamıştır.

Projelerimiz toplulaştırma projeleri altında yürütüldüğünden alabileceğimiz bir önlem 
bulunmamaktadır.
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Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlaya-
rak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu  
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma

 Derecesi

Çiftlik Muhasebe Veri 
Ağı Sistemine alınan 
işletme sayısı (Adet)

6.000,00 5.700,00 95,00 -5,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) Sistemine dahil olan işletme sayısını ifade eder. 2015 
yılında ülkesel ölçekte ÇMVA sistemi uygulamasına geçilecektir. ÇMVA Sisteminin 
yaygınlaştırılması, mevcut işletmeler içerisinde veri kaynağı olarak belirlenen 
işletmelerin sisteme girilmesi, sistemden elde edilecek sonuçların tarım işletmelerinin 
gelir gider projeksiyonlarını yansıtması sonucunda sisteme dahil olan işletmelerin 
kendi işletmelerinde farklı ürünlerin karlılığını karşılaştırmasına, kendi bölgeleriyle 
diğer bölgelerin ortalama karlılığını karşılaştırmasına yardımcı olacak bu sistem ile 
işletmelerin karlılığı ve finansal kapasitesi üzerindeki etkisi değerlendirilecek ve tarım 
sektörüyle ilgili objektif bilgiler elde edilerek tarımsal politikalara yön verilecektir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Sisteme dahil edilen işletme sahiplerinin vefat, devir ve veri sağlanamaması gibi ne-
denlerle sistemden çıkması üzerine hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır.

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağla-
yarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Detaylı toprak etüdü  
yapılan alan (Hektar)

1.000.000,00 535.611,00 53,56 -46,44 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflan-
dırılması ve potansiyel yararlanma imkanlarının derecelendirilmesi amacıyla ulusal 
toprak veri tabanı alt yapısı oluşturmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda “Tarım Re-
formu Uygulama” alanlarında yürütülen toplulaştırma, dağıtım, kamulaştırma, arazi 
kullanım planlaması, “Arazi Islahı ve Toprak Koruma Projeleri” başta olmak üzere; 
tarım dışı amaçla kullanım izni ve parsellerdeki ifraz taleplerinin değerlendirilmesi ile 
“Tarım Reformu Projelerinin” temelini (veri tabanı) oluşturacak haritalar raporlarıyla 
birlikte üretilecektir.

Sapmanın Neden 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Projelerimiz toplulaştırma projeleri altında yürütüldüğünden ve birbirini takip eden 
işler olduğundan gecikmeler yaşanabilmektedir. Bu nedenle çalışmalarımız tamam-
lanamamış olup hedeflenen rakama ulaşılamamıştır.

Projelerimiz toplulaştırma projeleri altında yürütüldüğünden alabileceğimiz bir önlem 
bulunmamaktadır.
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Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlaya-
rak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını sağla-
mak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 

Gerçekleşme 
Oranı (%)

Hedefin 
Sapma 

Oranı (%)

Hedefe 

Ulaşma Derecesi

Faaliyete geçirilen  
organize tarım ve  
hayvancılık bölge sayısı 
(Adet)

3,00 1,00 33,33 -66,67 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin rekabet edebilirliğini artı-
ran ve tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini sağlayan, tüzel kişilik kazanmış 
ve altyapı inşaatları tamamlanmış bölgelerin sayısını ifade eder. 2013 yılında Amas-
ya-Suluova ve Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgelerinde 
altyapı inşaatları tamamlanmıştır. 2014 yılında ise Şanlıurfa ve Ankara Tarıma Dayalı 
İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgelerinde alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Gerçekleştirilmesi Öngörülen 3 adet TDİOSB’den 1 adedinin altyapı inşaatları ta-
mamlanmıştır. Diğer 2 TDİOSB’de ise ödenek yetersizliği ve altyapı projelerinin re-
vizyonunun yapılması nedeniyle yüklenici firmalara süre uzatımı verilmiş olup, söz 
konusu 2 TDİOSB için gerekli ek ödeneğin tahsis edilmesi neticesinde 2016 yılı içinde 
tamamlanabilecektir.

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Islah edilen arazi miktarı
(Hektar)

74.750,00 68.519,00 91,66 -8,34 Hedefe 
 Ulaşılamamış

Tanım

Taşlı ve drenaj problemi olan tarım arazilerinde, tarla içi drenaj uygulaması ve tuzlu 
ve alkali alanlarda tuzların yıkanması sağlanarak ıslahı gerçekleştirilen alanı ifade et-
mektedir. 2013 yılında 23.100 ha, 2014 yılında da 22.500 ha alanın ıslahı ile toplamda 
71.750 ha alan ıslah edilmiştir. 2015 yılında 3.000 ha alanın ıslahı gerçekleştirilecektir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Hava şartları, arazinin ekili olması, arazi sahiplerinden kaynaklı yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle oluşan gecikmelerden hedefe ulaşılamamıştır.

Aksaklıklar göz önünde bulundurularak daha öngörülebilir bir hedef oluşturmaya ça-
lışılacaktır.
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Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını  
sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Kontrol edilen üretici 
örgüt
sayısı (Adet)

80,00 73,00 91,25 -8,75 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım
Bakanlığımızca kredilendirilerek desteklenen kooperatiflerce uygulanan tarımsal  
projelerin verimlilik ve sürdürülebilirliğinin temini amacı ile yerinde teknik kontrolü  
yapılan kooperatif sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Yeni program yapılmadığından hedefe yaklaşılmış ama tamamlanamamıştır. 

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef
Tarım ürünlerinin yerinde değerlendirilmesini ve katma değerinin artırılmasını  
sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Pazarlama bilgi  
sistemine hazırlanan 
ürün rapor sayısı (Adet)

5,00 0,00 0,00 -100,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Pazar bilgilerinin analiz ve tahminleri, kısmi pazar araştırmaları, ürün grupları, yapısal 
sorunların belirlenmesi ile tarımsal sanayi gibi bileşenlere dönük ürün raporları ha-
zırlanacaktır. Pazarlama Bilgi Sisteminin işlevselliğine katkı sağlayacak ürün grupları 
sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

18.12.2014 tarihli ve 54 sayılı Merkez Teşkilatı Görev Yönergesindeki değişiklikle Ge-
nel Müdürlüğümüzde yeniden yapılandırmaya gidilmiş olup, söz konusu çalışma Pa-
zarlama Daire Başkanlığından, İstatistik ve Değerlendirme Daire Başkanlığına geç-
miştir. Bu nedenle ürün raporları programa alınamamıştır.

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır
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Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe  

Ulaşma Derecesi

Toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetleri  
yapılan alan (Hektar)

1.000.000,00 100.000,00 10,00 -90,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek şekilde parçalanmış, dağılmış, bo-
zuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetle-
rinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden 
düzenlenmesi işlemine arazi toplulaştırılması; arazi toplulaştırma ile birlikte uygulanan 
tarla içi drenaj, tarla içi yol ve tahliye ile toprak ıslahı gibi çalışmaların bütününe ise tar-
la içi geliştirme hizmetleri denilmektedir. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hiz-
metlerinin uygulanması ile arazi parçalılığı giderilerek, sulama randımanı artırılacak 
ve işletme masrafları düşürülecektir. Yıllık olarak toplulaştırma ve tarla içi hizmetleri 
yapılan alanı ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

2.000.000 ha alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, bu çalışmaların 
sonuçları 2016-2017-2018 yıllarında alınabilecektir. Bu nedenle negatif yönde sapma 
gerçekleşmiştir.

Hedef belirlenirken öngörülebilir olmasına dikkat edilecektir.

Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Üreticiye kazandırılan 
yeni makine ekipman 
sayısı (Adet)

20.000,00 0,00 0,00 -100,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği 
verilen tarımsal makine ve ekipman sayısını ifade eder. Program kapsamında hibe 
desteği verilen makine ve ekipman türleri yıllara göre talepler doğrultusunda değişiklik 
göstermektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Yeni hazırlanan ve Bakanlar Kuruluna sunulan KKYDP kapsamında makine ekipman 
desteği bulunmamaktadır. Bu nedenle bu yıl içinde destek verilmemiştir.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Yüzey ve yeraltı  
sularında nitrat ve  
ötrofikasyon izlemesi 
yapılan istasyonlarda 
analizin gerçekleştirilme 
oranı (Yüzde)

90,00 85,00 94,44 -5,56 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım
Yüzey ve yeraltı sularında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi 
için yeraltı ve yer üstü su kaynaklarında nitrat ve ötrofikasyon analizleri yapılan istas-
yonlarda, planlanmış olan sayıda analizin gerçekleştirilme oranını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

İzleme sistemine girişlerin yapılmasına devam edilmektedir. Ödenek yetersizliği 
nedeniyle sarf malzemesinin zamanında temin edilememesinden dolayı yapılamayan 
izlemeler nedeniyle, minimum değerde negatif yönde sapma olmuş, hedefe 
ulaşılamamıştır.

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Çalışan başına düşen 
ortalama eğitim süresi 
(Gün)

2,10 0,89 42,38 -57,62 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Bakanlık faaliyetleri ile ilgili personelin bilgisini artırmak için hizmet içi eğitim program-
ları düzenleyerek personel başına düşen ortalama eğitim süresinin arttırılması hedef-
lenmektedir. Yıl içerisinde yapılan hizmet içi eğitimlerde, eğitime katılan personelin 
almış olduğu toplam eğitim gün sayısının Bakanlığın toplam personel sayısına oranı 
ile elde edilmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Katılım azlığı nedeniyle eğitimlerin iptal edilmiş olması nedeniyle hedefe ulaşılama-
mıştır.

2016 Yılı Hizmet içi Eğitim Programında, Müsteşarlık oluru ile Bakanlık Birimlerimize 
daha dikkatli olmaları konusunda talimat verilmiştir.
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu  
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Dağıtımı yapılan basılı 
materyal sayısı (Adet)

450.000,00 426.450,00 94,77 -5,23 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Eğitim ve yayım amacıyla hedef kitleye dağıtımı ve satışı yapılan materyal sayısını 
ifade eder. Tarımsal konulara kaynaklık etmesi amacı ile hazırlanmış olan Çiftçi Eğitim 
Seti, Türktarım Dergisi gibi, dergi ve kitaplar projeler kapsamında basılarak dağıtıl-
maktadır. Bu basılı materyaller vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerinin doğru bilgilenmesi ve 
doğru teknolojileri benimsemesi amaçlanmaktadır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Baskı için gelen projeler birimimiz kontrolünde olmadığından hedefte sapmalar ola-
bilmektedir.

Bu nedenle sapmalara karşı önlem almak zorlaşmaktadır.

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma

Derecesi

Düzenlenen yönetici  
geliştirme programı  
sayısı (Adet)

3,00 2,00 66,67 -33,33 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Bakanlık yönetici geliştirme programları düzenlenerek yöneticilerin ve yönetici adayla-
rının eğitimlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Kurumsal ve katılımcı yönetim 
anlayışı içinde, yöneticilerin katılacağı kişisel gelişim, liderlik, kurumsal iletişim ve ile-
tişim becerileri vb. konularda geliştirme programları düzenleyerek yönetici ve yönetici 
adaylarının katılımının sağlanması planlanmıştır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Hizmet içi eğitim programlarına ilişkin bütçe ve maliyet çalışmaları yapılmış olup, ge-
rekli bütçe temin edilmediğinden dolayı hedef gerçekleştirilememiştir.

Bütçe imkanları değerlendirilerek eğitimlerin düzenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

Performans  Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Hizmet içi eğitim verilen 
personel sayısı (Sayı)

2.200,00 1.893,00 86,05 -13,95 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Bakanlık personelinin bilgi ve becerisini geliştirerek iş motivasyonunu arttırmak, hızlı et-
kin kaliteli hizmet vermek ve verilen hizmetin Uluslararası standartlara yükseltilmesini 
sağlamak amaçlanmaktadır. Hizmetiçi Eğitim Merkezleri tarafından yapılan eğitimler so-
nucunda verilen sertifika veya katılım belgesi alan personel sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Katılım azlığı nedeniyle eğitimler iptal edilmiş olduğundan hedefe ulaşılamamıştır.

2016 Yılı Hizmet içi Eğitim Programında, Müsteşarlık oluru ile Bakanlık Birimlerimize 
daha dikkatli olmaları konusunda talimat verilmiştir.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Uygulamaya aktarılan 
sulama konulu tarımsal 
yayım projesi sayısı 
(Adet)

5,00 2,00 40,00 -60,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım
Suyun bilinçli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla araştırma enstitüleri/istasyonla-
rı tarafından geliştirilen yeni yöntemlerden yayım projesine dönüştürülenlerin sayısını 
ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Paydaşlarla yapılan çalışmalarda 5 adet sulama konulu tarımsal yayım projesi yapıl-
ması önerilmiş ancak 2 adet proje çiftçi şartlarına uygun hale getirilebilmiştir.

Sonuçları çiftçi şartlarında uygulanabilir Tarımsal Sulama Konulu projeler yürüten 
araştırma enstitüleri slaj istasyonları dışındaki kurum ve kuruluşlarla Bakanlığımız İl 
Müdürlükleri arasında da iş birliğine gidilmesi planlanmaktadır.
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Web Tarım TV izlenme 
sayısı (Sayı)

1.900.000,00 1.483.000,00 78,05 -21,95 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

İnternet üzerinden yayın yapan Web Tarım TV’nin yıl içerisinde görüntülenen sayfa 
sayısını ifade eder. Bakanlığımız politikalarının, faaliyetlerinin ve sunulan hizmetlerin 
kamuoyuna güncel olarak ulaşımını sağlamak amaçlanmaktadır. İnternet sitesi 
izlenme sayıları ve buna bağlı istatistikler, daha güvenli veri almayı sağlayan bir 
programla tespit edilmeye başlanmıştır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Gösterge son kullanıcıların internet kullanım sıklığı ile alakalı olduğundan% 20 negatif 
sapma göstermiştir. Ayrıca Tarım TV’nin video playeri başka yayın organları tarafın-
dan kullanılmakta ve bu izlenme oranları ölçülememektedir.

İnternet kullanıcılarının ilgisini aktif tutulmaya yönelik gündeme dair haberler 
oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

174 Alo Gıda Hattına 
yapılan başvuruların 
sonuçlandırılma oranı 
(Yüzde)

98,00 97,36 99,35 -0,65 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Tüketicilerin her türlü ihbar, şikayet, eleştiri, bilgi edinme talep ve önerilerini kolaylıkla 
iletebilmesi ve taleplerinin en kısa zamanda etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi ama-
cıyla kurulan 174 Alo Gıda Hattına yapılan başvurulardan sonuçlandırılanların toplam 
başvuru sayısına oranı hattın işleyişindeki etkinliğin ölçülmesini sağlayacaktır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Sapmanın sebebi, 174 Alo Gıda başvuruları nedeniyle yapılan resmi kontrollerde alı-
nan numunelerin analiz, itiraz süreçleri ve denetim sırasında mevzuat gereği işletme-
lere eksikliklerinin giderilmesi amacıyla süre verilmesi nedenleri ile başvuruların son-
landırılmasında yaşanan zorunlu gecikmelerdir.
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Stratejik Amaç
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi 
artırmak.

Stratejik Hedef
Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Biyolojik /biyoteknik 
mücadele yapılan alan 
(Dekar)

550.000,00 407.179,00 74,03 -25,97 Hedefe 
Ulaşılamamış

Tanım

Biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının artışı ile zararlı organizmalarla mü-
cadelede kullanılan pestisit miktarının azaltılması hedeflenmekte olup, sonuç olarak 
pestisit kalıntısı olmayan bitkisel üretim öngörülmektedir. Ülkemizde biyolojik ve biyo-
teknik mücadele 2014 yılında Örtüaltı (domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) ve açık 
alanda (domates, turunçgil, elma, bağ zeytin,kayısı, nar) yürütülmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

2015 yılı biyolojik/biyoteknik mücadele yapılan alan (dekar) performans göstergele-
rinin örtü altı biyolojik/biyoteknik mücadele destekleme başvuruları 31 Aralık 2015 
tarihinde tamamlanmış olup, desteklenecek alan kesin olarak Mart 2016 tarihinde 
belirlenebilecektir. Ancak mevzuat kapsamındaki diğer konularda 06 Ocak 2015 tarihi 
itibariyle 407.179 dekar alanda biyolojik mücadele gerçekleşmiştir.

Çalışmalar devam etmektedir.

Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Güvenilir gıda konusun-
da yayımlanan kamu 
spotu sayısı (Adet)

3,00 1,00 33,33 -66,67 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Gıda ve yem güvenilirliği konularında tüketici ve üreticilerin bilincini artırmak amacırla 
hazırlanan ve yayımlanan kamu spotu sayısıdır. Hazırlanan ve yayımlanması sağla-
nan kamu spotları ile gıda güvenilirliği konusunda farkındalığın artırılması amaçlan-
maktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Kamu Spotla-
rı Yönergesi gereğince yayımlanabilecek kamu spotu sayısı normal hallerde 3 olarak 
belirlenmiştir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

2015 yılı için RTÜK düzenlemesi göz önünde bulundurularak hedef belirlenmiştir. An-
cak Kamu spotunun hazırlanması uzun çalışma gerektirmektedir. İlgili konular hakkın-
da kamu spotu çalışmalarının devam etmesi nedeniyle sapma görülmüştür.

2015 yılında devam eden çalışmalar 2016 yılında tüm hızıyla devam edecektir. 
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Stratejik Amaç Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Hastalıktan ari işletme 
sayısı (Adet)

700,00 597,00 85,29 -14,71 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Hayvan sağlığı ve halk sağlığı için önemli olan sığır tüberkülozu ve sığır brusellası 
hastalıklarından ari işletmeleri kapsamaktadır. Sığır tüberkülozu ve sığır brusellası 
hastalıkları kontrol edilerek güvenilir süt ve süt ürünleri üretilmekte ve tüm halkımızı 
etkileyen güvenilir gıda arzı gerçekleştirilmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Bu çalışma gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülmekte olduğundan, yetiştiricilerin 
talepleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu çerçevede Bakanlığımız öngörüsünden daha az 
talepte bulunulduğundan sapma gerçekleşmiştir.

Bakanlığımızca hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi çalışmalarına devam edile-
cek ve önümüzdeki yıllarda ülkemiz genelinde hastalıktan ari işletme sayıları artırıla-
caktır.

Stratejik Amaç Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Onay belgeli hayvan  
nakil aracı sayısı (Adet)

175,00 41,00 23,43 -76,57 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Onay belgesi alan nakil aracının toplam sayısını ifade eder. 8 saati aşan uzun yolcu-
luklardaki hayvan nakilleri, hayvan refahı standartlarını taşıyan onaylı nakil araçları ile 
yapılacaktır. Uzun yol nakil araçları için İl Müdürlükleri tarafından onay belgesi verile-
cektir. 31.12.2015 tarihinden sonra onay belgesi bulunmayan nakil araçlarının 8 saati 
aşan uzun yolculuklarda hayvan nakli yapmasına müsaade edilmeyecektir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Ülkemizde 8 saati aşan uzun yolculuklarda kullanılacak Onay Belgeli uzun yol hayvan 
nakil araçları sayısında ekonomik nedenlerden dolayı sıkıntı yaşanmaktadır.

Bakanlığımızca önümüzdeki yıllardan itibaren sektör bu konuda teşvik edilerek belir-
lenen hedefe ulaşılacaktır.
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Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef
Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağ-
lamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Onaylı gıda işletmesi 
sayısı (Adet)

11.000,00 10.157,00 92,34 -7,66 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında hay-
vansal ürünleri işleyen gıda işletmeleri onaya tabi olup, bu kapsamda ilgili mevzuat 
hükümlerine göre onay alan işletme sayısını ifade eder. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve 
Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onaya tabi gıda işletmelerinin, 5996 sa-
yılı Kanunun ilgili hükümlerine uygunluğu ve mevzuatta belirtilen hijyen gerekliliklerini 
sağlayarak onay alması hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Modernizasyon planı uygun bulunan onay kapsamındaki gıda işletmelerinin bir kısmı 
ekonomik vb. nedenlerle modernizasyon planındaki yatırımını tamamlayamayıp, onay 
alamadığından yılsonu hedefine ulaşılamamıştır.

Mevzuat gereği kapatılması gereken bahsi geçen işletmelere Bakanlığımızca 31Aralık 
2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt 
ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile ek 
süre verilmiştir.

Stratejik Amaç Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Programlı büyükbaş  
brusella aşılaması  
gerçekleşme oranı  
(Yüzde)

85,00 44,00 51,76 -48,24 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

2012 yılından itibaren konjuktival aşılamaya geçilmiş olup büyükbaş hayvanlarda 10 
yıl süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü prevalansının % 1’in altına çekilme-
si hedeflenmektedir. Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan 
brusella hastalığının yok edilmesi için büyükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu 
uygulanacaktır. 2013 yılında 4.051.852 büyükbaş hayvana brusella aşılaması yapıl-
mıştır.

Sapmanın Neden 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Bakanlığımızca hastalıkla mücadelede ücretsiz aşılama politikası uygulanmaktadır. İl/
İlçe Müdürlüklerimizin yoğun iş yükü, özelikle yayla ve mera döneminde hayvanlara 
ulaşmada yaşanan güçlükler ve yetiştiricilerimizin aşı yaptırma konusundaki isteksiz-
liği istenilen hedeflerin tutturulamama nedenleridir. 

2016 yılından itibaren Bruselloz hastalığı ile mücadele stratejisi değiştirilecektir. Has-
talıkla ilgili risk bazlı stratejik plan hazırlanarak aşılama programları oluşturulacak ve 
uygulanacaktır.
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Stratejik Amaç Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Programlı küçükbaş  
brusella aşılaması  
gerçekleşme oranı  
(Yüzde)

85,00 40,00 47,06 -52,94 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

2012 yılından itibaren konjuktival aşılamaya geçilmiş olup, küçükbaş hayvanlarda 6 yıl 
süre ile aşılama çalışmaları sürdürülerek, sürü prevalansının % 1’in altına çekilmesi 
hedeflenmektedir. Sonrasında ise halk sağlığı için de çok önemli bir zoonoz olan bru-
sella hastalığının yok edilmesi için küçükbaş hayvanlarda test ve kesim metodu uygu-
lanacaktır. 2013 yılında 11.138.113 küçükbaş hayvana brusella aşılaması yapılmıştır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Bakanlığımızca hastalıkla mücadelede ücretsiz aşılama politikası uygulanmaktadır. İl/
İlçe Müdürlüklerimizin yoğun iş yükü, özelikle yayla ve mera döneminde hayvanlara 
ulaşmada yaşanan güçlükler ve yetiştiricilerimizin aşı yaptırma konusundaki isteksizli-
ği istenilen hedeflerin tutturulamama nedenleridir. 

2016 yılından itibaren Bruselloz hastalığı ile mücadele stratejisi değiştirilecektir. Has-
talıkla ilgili risk bazlı stratejik plan hazırlanarak aşılama programları oluşturulacak ve 
uygulanacaktır.

Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef
Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağ-
lamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Yayımlanan iyi uygulama 
kılavuzları sayısı (Adet)

3,00 0,00 0,00 -100,00 Hedefe  
Ulaşılamamış

Tanım

Gıda ve yem güvenilirliği konularında yayımlanan iyi uygulama kılavuzları sayısıdır. 
Üretim ve perakende faaliyeti gösteren işletmelere rehber niteliğinde olup ve uygu-
lanması gönüllülük esasına dayanan dokümanlar ilgili sektör temsilcileri tarafından 
basımı gerçekleştirildikten sonra işletmelere dağıtılacaktır. Sektör bazında hazırlanan 
kılavuzlar işletmelerde gıda güvenilirliğinin sağlanmasında yol gösterici olacaktır.

Sapmanın Neden 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

İyi Uygulama Kılavuzları sektör ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kılavuz 
metinlerinin hazırlanması aşamasında pek çok toplantı yapılarak tüm sektöre hitap 
edecek kapsamlı bir doküman oluşturulmaktadır. 2015 yılında hazırlıkları başlatılan 
kılavuzların yayımlanması 2016 yılında gerçekleştirilecektir. 
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

‹kili ‹lişkiler Kapsamında 
Yürütülen Etkinlik sayısı 
(Adet)

22,00 24,00 109,09 9,09 Hedef Aşılmış

Tanım

Bakanlığımız, ikili ilişkiler ve protokoller kapsamında uluslararası tarımsal işbirliğimizi 
geliştirmek amacıyla üst düzey ziyaret ve kabuller gerçekleştirmektedir. Bu etkinlikler 
sonucunda Bakanlığımızın kurum imajı güçlenmekte, etkinliği ve böylelikle tarımsal 
ticaret hacmi artmaktadır. 2015 yılında ikili ilişkiler kapsamında 20 adet ve uluslararası 
kuruluşlar kapsamında 2 adet etkinlik gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

İkili İlişkiler kapsamında yürütülen etkinlik sayısı tarafların programları ve kararları 
neticesinde gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlüğümüz üst düzey ziyaret ve 
kabullerin hazırlık aşamasından ve yürütülmesinden sorumludur.

Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşabilecek sapmalara ilişkin herhangi bir önlem 
öngörülememektedir. Bir sonraki planlama döneminde sapmalar göz önünde bulun-
durularak hedef belirlenecektir.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Denetimi yapılan su 
ürünleri işletme sayısı 
(Adet)

3.000,00 3.008,00 100,27 0,27 Hedef Aşılmış

Tanım

Ülkemizde su kaynaklarının etkin olarak kullanılması ve güvenilir bir gıda temini için 
etkin bir denetimin yapılması temel amaçtır. Aktif olarak faaliyetine devam eden su 
ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde yılda en az bir defa denetim yapılarak denetim 
formu düzenlenen işletme sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Denetim faaliyetleri tamamlanmıştır. Belirlenen hedefe % 100,27 oranında ulaşılmıştır.

Sapma oranı çok düşük olduğu için herhangi bir önlem alınmamıştır.

HEDEF DEĞERLER‹ AŞAN PERFORMANS GÖSTERGELER‹
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Su ürünleri avcılığı  
kontrol/denetim sayısı 
(Adet)

60.000,00 73.556,00 122,59 22,59 Hedef Aşılmış

Tanım
Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması ama-
cıyla su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelerin etkin ve verimli bir şekilde gerçek-
leştirilmesi amacıyla yapılacak denetim sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Denetim faaliyetleri tamamlanmıştır. Bakanlığımıza gelen yoğun şikayetler ve Genel 
Müdürlüğümüz koordinasyonunda gerçekleştirilen toplu denetimler dolayısıyla belirle-
nen hedeften fazla denetim yapılmıştır.

Yıllık denetim programı dışında, gelen şikayetlerin azaltılması için denetimlerin daha 
etkin ve verimli yapılmasına dikkat edilecektir.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu Ger-
çekleşmesi

Hedefin Ger-
çekleşme 
Oranı (%)

Hedefin Sap-
ma Oranı (%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Terkedilmiş av araçlarının 
tarandığı lokasyon sayısı 
(Adet)

100,00 140,00 140,00 40,00 Hedef Aşılmış

Tanım

Ülkemiz denizlerinin av sırasında istenmeden kopan ve/veya terk edilmiş olan 
ağlardan temizlenerek kayıp av araçlarına takılarak ölen su ürünlerinin ekonomik 
kaybının azaltılması, bununla birlikte su ürünleri kaynaklarının ve ekosistemin 
korunması amacıyla denizlerde taranacak lokasyon sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni

Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Tarama faaliyetleri tamamlanmıştır. Lokasyon sayılarının tahmini olması, av araçları 
temizleme işleminin 2 aşamalı yürütülmesi, 1. aşamada İl Müdürlüklerimizce daha 
fazla çalışma alanı belirlenmiş olması nedeniyle lokasyon sayısı 140’a çıkmıştır.

Yeni hedefler belirlenirken sapma göz önünde bulundurulacaktır.
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

E-devlet kapısında  
verilen hizmet sayısı 
(Adet)

2,00 4,00 200,00 100,00 Hedef Aşılmış

Tanım

Tarım Bilgi Sistemi projesi kapsamında Bakanlık tarafından verilen hizmetlerin tümü 
bir merkezde toplanarak “www.turkiye.gov.tr” elektronik portal yapısının kullanılması 
sağlanacaktır. Tarımsal destekleme hizmetinin ve Tarım Bilgi Sistemine ait hizmetlerin 
e-devlet üzerinden verilmesi hedeflenmektedir. Hizmet sayısı Tarım Bilgi Sistemi ile 
birlikte arttırılacaktır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Tarım Bilgi Sistemi kapsamında yapılan çalışmalar nedeni ile E-Devlet kapısında ve-
rilen hizmetlerde beklenen sayının üzerinde bir artış gerçekleşmiştir.

Bir sonraki dönemde hedefler tekrar gözden geçirilecektir.

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Yapılan video konferans 
sayısı (Adet)

40,00 45,00 112,50 12,50 Hedef Aşılmış

Tanım
Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişim, eğitim, konferans gibi etkinlikler video 
konferans üzerinden yapılabilecektir. Yıllık yapılan video konferans sayısını ifade 
eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

İdari kadrolardaki değişiklikler, video konferans sisteminin kullanımını artırmıştır.

Bir sonraki dönemde hedefler tekrar gözden geçirilecektir.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

‹yi tarım uygulamaları 
gerçekleştiren üretici 
sayısı (Sayı)

9.100,00 39.740,00 436,70 336,70 Hedef Aşılmış

Tanım

Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve ve-
rimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren, işlet-
meden sofraya izlenebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, iyi tarım 
uygulamaları yapan üretici sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Sapmanın nedeni küçük üreticilerinin grup sertifikasyonu ile İyi Tarım Uygulamaları 
(İTU) yapması, destekleme politikaları ve eğitim faaliyetleridir. Hedef daha yüksek 
tutularak sapma önlenebilir. İTU’nın özellikle proje ve destekleme faaliyetleri ile üre-
ticiler tarafından benimsenmesi, tüketiciler ve tedarikçiler tarafından talep edilmesi 
sonraki yıllarda da İTU yapan üretici sayısında artışa neden olacaktır.   
  

Stratejik Amaç
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi 
artırmak.

Stratejik Hedef
Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek 
ve yaygınlaştırmak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe 
Ulaşma 

Derecesi

Belgelendirilen fidan/
fide üretim miktarı 
(Adet)

116.000.000,00 132.079.403,00 113,86 13,86 Hedef Aşılmış

Tanım

Bitki sağlığı ve kaliteyi dikkate alarak sertifikalı fidan/fide ihtiyacının yurtiçi üretimle 
karşılanması ve bitkisel üretimin artırılması hedeflenmektedir. Bakanlığımızca kont-
rol edilerek bitki sağlığı ve kalite yönünden sertifikalı ve standart olarak belgelendi-
rilen fidan/fide miktarını ifade eder

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Bakanlığımızca verilen sertifikalı fidan kullanım desteğinin meyvecilik sektörüne 
dolayısıyla fidan üretimine olumlu katkı sağlaması, ihracatın artması ve denetimler 
sonucunda kayıt dışılığın azalması gibi nedenlerle belgelendirilen fidan/fide miktarı 
hedeflenenin üstünde olmuştur.

Etkin bir piyasa denetimi yapılması ve dolayısıyla kaçak üretimin engellenmesi is-
tenilen bir durum olduğundan ve sapmanın çok az olması nedeniyle önlem alınma-
mıştır.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Islah amacıyla kiraya  
verilen mera alanı  
(Dekar)

115.000,00 163.240,00 141,95 41,95 Hedef Aşılmış

Tanım
Meraların verimliliğinin artırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için kullanıcılara ıslah etmeleri şartıyla meraların kiralanmasını ifade 
eder. Kümülatif olarak, ıslah amaçlı kiraya verilen toplam mera alanını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Teşvikler nedeniyle üretim amaçlı çiftlik sayısı arttığından, meralara olan talebin de 
artması nedeniyle sapma oluşmuştur.

İllerdeki hayvan sayısı daha yakından izlenmelidir, ayrıca destek veren kurumlarla 
daha koordineli çalışılabilir.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Jeotermal enerji ile ısıtı-
lan örtü altı alanı (Dekar)

3.500,00 3.843,00 109,80 9,80 Hedef Aşılmış

Tanım

Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı üretim alanları miktarını ifade eder. Jeotermal 
enerji sahalarının kontrolü ve tahsisi başka kurumların uhdesinde bulunmakla birlikte, 
Bakanlığımızın girişimleriyle yeni tahsis edilecek jeotermal sahalardan elde edilecek 
ısı enerjisinin % 10 ‘unun örtü altı bitkisel üretim tesislerinin ısıtmasında kullanılması-
na yönelik mevzuat düzenlemesi yapılmıştır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Henüz örtüaltı kayıt sisteminden rapor alınamamaktadır. Veriler İl Müdürlüklerinden 
derlenmiştir. Örtüaltı Kayıt Sistemi ile kıyaslanması için sistemdeki revizyonun ta-
mamlanması beklenmektedir. Jeotermal enerjinin seracılıkta yaygınlaştırılması için 
destek bazında ve ilgili kurumlarla ortaklaşa çalışma gerekmektedir. 

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi tamamlanmıştır. Proje sonuç-
ları ilgili kurumlarla paylaşılarak sektördeki sorunların çözümü için çalışmalara devam 
edilecektir.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Kayıt altına alınan yeni 
bitki çeşidi sayısı (Adet)

1.300,00 1.397,00 107,46 7,46 Hedef Aşılmış

Tanım
Yüksek verimli ve kaliteli yeni bitki çeşitlerinin kayıt altına alınarak üretime kazandı-
rılması hedeflenmektedir. Bakanlığımızca kontrol ve incelemeleri yapılıp, kayıt altına 
alınarak ticaretine izin verilen yeni bitki çeşit sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Üreticilerin farklı çeşitlere ihtiyaç duyması ve tohumculuk sektörünün hızlı gelişmesi 
nedeniyle beklenenden daha fazla sayıda yeni çeşit kayıt altına alınmıştır.

Yeni çeşit sayısının artmasının çiftçinin alternatifini ve ürün verimini arttıracağı düşü-
nüldüğü için ve sapmanın çok az olması nedeniyle önlem alınmamıştır.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Mera ıslah ve  
amenajman alanı (Dekar)

350.000,00 801.220,00 228,92 128,92 Hedef Aşılmış

Tanım

Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin temin edilmesi, 
üretimin arttırılması ve hayvancılığımızın ihtiyacının karşılanabilmesi için çayır ve me-
raların ıslah edilmesi hedeflenmektedir. Islah edilen ve mera amenajman alanı olarak 
belirlenen yıllık miktarı ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Mera ıslah ve amenajman projelerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 
hedef aşılmıştır. Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra büyükşehir olan 
illerde fazla sayıda mera ıslah ve amenajman projelerinin hazırlaması, sivil toplum 
kuruluşlarının ıslah projelerine destek vermesinden dolayı sapma oluşmuştur.



211

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Yağlı tohum üretim  
miktarı (Ton)

3.400.000,00 3.509.748,00 103,23 3,23
Hedef 

Aşılmış

Tanım
Arz açığı olan yağlı tohumlu bitkilerin üretimini artırmak, sektörün hammadde ihtiyacı-
nı karşılamak ve ithalatı azaltmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda desteklenen yağ-
lık ayçiçeği, soya, kanola, aspir ve pamuk tohumu (çiğit) üretim miktarını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Bitkisel üretim; çevre, iklim, üretici tercihleri ve arz-talep dengesi gibi etkenlere bağlı 
olması nedeniyle belirlenen hedeflerde sapma oluşabilmektedir. Buna rağmen öngö-
rülen hedeften çok az düzeyde sapma oluşmuştur. Genel olarak iklimsel değişiklikler 
sapmaya neden olmaktadır. Pozitif yönde düşük düzeyde sapma olması nedeniyle 
önlem alınmasına gerek kalmamıştır.

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Bakım onarımı yapılan 
hizmet binası sayısı 
(Adet)

400,00 445,00 111,25 11,25 Hedef Aşılmış

Tanım
Hizmet binalarının ve lojmanların kalite standardının yükseltilerek çalışma ortamları-
nın iyileştirilmesi için bakım, onarım ve gelişen teknik şartlara bağlı olarak modernize 
edilmesi hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Yılsonunda artan ödeneklerden ortaya çıkan ilave kaynağın kullanılması sonucu 45 
adet daha hizmet binası bakım-onarımı yapılmıştır.

2016 yılı ödeneği ile ihtiyaçların yeniden tespit ve değerlendirmesi yapılarak hedef 
revize edilecektir.
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Yeni yapılan hizmet  
binası sayısı (Adet)

5,00 7,00 140,00 40,00 Hedef Aşılmış

Tanım
İhtiyaç doğrultusunda hizmet binası bulunmayan ya da kullanıma uygun olmayan il ve 
ilçe müdürlüklerine yeni hizmet binaları yapılacaktır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

2015 yılı başında devam eden 2 adet hizmet binası daha ilave olarak tamamlanmıştır.

2016 yılı ödeneği ile ihtiyaçların yeniden tespit ve değerlendirmesi yapılarak hedef 
revize edilecektir.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Kültür ırkı hayvan oranı 
(Yüzde)

44,00 45,60 103,64 3,64 Hedef Aşılmış

Tanım
Büyükbaş hayvan varlığı içerisindeki kültür ırkı hayvan oranının artırılarak hayvan 
başına verim ve performans değerlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Büyükbaş 
hayvan varlığı içerisinde kültür ırkı hayvan varlığını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Sığır varlığı içerisinde kültür ırkı hayvan oranın artması arzulanan bir neticedir. Alına-
cak ek bir önlem bulunmamaktadır.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Kırmızı et üretim miktarı 
(Ton)

1.100.000,00 1.149.262,00 104,48 4,48 Hedef Aşılmış

Tanım
Arz açığı olan kırmızı ette üretim miktarının artırılması, dışa bağımlılığın azaltılarak 
arz güvenliliğinin sağlanması, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.  
Bu kapsamda yıllık üretilen kırmızı et miktarını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

İstenilen hedefe ulaşılmıştır. Besilik hayvan ithalatına bağlı % 4,5 oranında pozitif 
yönde sapma olmuştur. 

Hedeflenen değerlere ulaşıldığından alınacak ek bir önlem bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Bal üretim miktarı (Ton) 95.000,00 107.665,00 113,33 13,33 Hedef Aşılmış

Tanım
Bal üretim miktarının artırılarak üretici gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Orta-
lama mevsim koşulları göz önünde bulundurularak bal üretiminde artış sağlanması, 
kovan başına bal veriminin artırılması hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

2015 yılında bal üretimi mevsim şartlarının iyi gitmesi neticesinde beklentilerin üzerin-
de artmıştır. 

Bal üretiminin artması arzulanan bir durum olduğu için herhangi bir önlem almaya 
gerek duyulmamaktadır
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Küçükbaş hayvan sayısı 
(Baş)

39.500.000,00 41.924.000,00 106,14 6,14 Hedef Aşılmış

Tanım
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ülkemiz bitki örtüsü, arazi eğimi, yükseklik, yağış 
rejimi, mera mülkiyeti gibi kriterler bakımından uygun olduğu değerlendirildiğinden kü-
çükbaş hayvan sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Üretici kesimde özelikle son 4-5 yıldır yaşanan kazançlara bağlı olarak hayvan sayı-
sında beklentilerin üzerinde artış olmuştur.

İstenilen bir durum olup ekstra bir önlem almaya gerek bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

E-ıslah sistemine kayıtlı 
dişi hayvan sayısı (Baş)

7.050.000,00 7.572.168,00 107,41 7,41 Hedef Aşılmış

Tanım

Verimli büyükbaş hayvan sürülerinin oluşturulmasında E-ıslah sistemine kayıtlı hay-
vanların kullanılması hedeflenmektedir. Islah amacıyla damızlık değeri olan dişi bü-
yükbaş hayvanların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının elektronik ortamda iz-
lenmesini ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

E- ıslah sistemden çıkarılması gereken hayvanların sistemde görünmesi nedeniyle 
pozitif yönde sapma görünmektedir.

Sistemin güncel tutulması için TURKVET sistemi ile entegrasyona önem verilecektir.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Et/yem paritesi alt sınırı 
(Oran)

22,00 25,64 116,55 16,55 Hedef Aşılmış

Tanım
1 kilogram karkas et bedeli ile alınan konsantre besi yemi miktarıdır. Yapılacak çalışma-
larla et/yem paritesinin 22-25 aralığında kalmasını sağlayarak piyasada fiyat dalgalan-
malarının önlenmesi, kırmızı ette sürdürülebilir arz güvenliği hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni

Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Hedef değeri parite alt sınırı olup sonuç arzulanan seviyededir.

Hedeflenen değerlere ulaşıldığından alınacak ek bir önlem bulunmamaktadır

Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Suni tohumlama sayısı 
(Adet)

3.800.000,00 3.928.000,00 103,37 3,37 Hedef Aşılmış

Tanım
Döl kontrolünden geçmiş veya damızlık niteliği yüksek boğalardan alınan sperma ile suni 
tohumlama yapılarak sığır ırklarının ıslahı hedeflenmektedir. Yıllık suni tohumlama sayı-
sını ifade eder.

Sapmanın Nedeni

Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

İstenilen seviyede gerçekleşme olmuştur.

Pozitif yöndeki sapma değerleri önemsiz olduğundan ek bir önlem almaya gerek duyul-
mamaktadır. 
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Süt/yem paritesi alt sınırı 
(Oran)

1,20 1,25 104,17 4,17 Hedef Aşılmış

Tanım
1 kilogram süt bedeli ile alınan konsantre süt yemi miktarıdır. Yapılacak çalışmalarla 
süt/yem paritesinin 1,2-1,5 aralığında kalmasını sağlayarak piyasada arz ve talep den-
gesinin korunması, hayvancılıkta sürdürülebilir arz güvenliliği hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Hedef değeri parite alt sınırı olup sonuç arzulanan seviyededir.

Hedeflenen değerlere ulaşıldığından alınacak ek bir önlem bulunmamaktadır

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Norm kadroya tabi  
personelin tüm  
personele oranı (Yüzde)

56,00 57,00 101,79 1,79 Hedef Aşılmış

Tanım

Bakanlıkça belirlenen kriterlere göre, bulunması gerekli azami personel sayısının tüm 
personel sayısına oranını ifade eder. Norm kadro sayesinde hangi iş için, hangi un-
vanda, hangi birimde, kaç personele ihtiyaç olduğu yönünde çalışmalar bitirilmiştir. Bu 
itibarla yıllar içinde norm kadroya tabi personelin arttırılması düşünülerek personel ha-
reketlerinin birimler arasında dengeli dağılımının sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca 
işçi personelin norm kadro çalışmaları devam etmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Hedef değerlere çok yaklaşılmıştır. Targel personeli norma dahil edilmiştir.
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Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Desteklenen ahır/ağıl 
sayısı (Adet)

100,00 327,00 327,00 227,00 Hedef Aşılmış

Tanım
KKYDP kapsamında koyun, keçi ve manda konusundaki sabit yatırımlar desteklen-
mektedir. Desteklenen ahır/ağır sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni

Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Hibe sözleşmeleri talepler doğrultusunda gerçekleştiği için talepler hedefin üzerinde 
gerçekleşmiştir.

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Ekonomik ve sosyal alt 
yapı faaliyetlerinden  
faydalanan işletme  
sayısı (Adet)

4.560,00 7.250,00 158,99 58,99 Hedef Aşılmış

Tanım

Dış kaynaklı projeler ile inşa edilen tarımsal ve sosyal alt yapı tesislerinden yararla-
nan çiftçi aileleri sayısını ifade etmektedir. 2015 yılının ilk yarısında Diyarbakır-Bat-
man-Siirt Kalkınma Projesi tamamlanacaktır. Bunun yanında Ardahan-Kars-Artvin 
Kalkınma Projesi uygulamaları kapsamındaki faydalanıcılarla ilgili sonuçlar elde edi-
lecektir.

Sapmanın Nedeni

Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Altyapı yatırımları için planlanan bölgelerdeki etüt çalışmalarında yapılan tespitle 
aynı bölgede daha fazla hanenin yararlanacağı yerleşim yerlerine de yatırım yapıl-
ması bir miktar hedefin üzerinde gerçekleşmeye neden olmuştur.

Performans programı hazırlanırken yıl içerisinde olabilecek olumlu adımlar dikkate 
alınacaktır.
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Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Ekonomik yatırımlar 
kapsamında desteklenen 
tarıma dayalı sanayi  
işletmesi sayısı (Adet)

700,00 808,00 115,43 15,43 Hedef Aşılmış

Tanım
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni, tamamla-
ma ve teknoloji yenileme konularında yıllık ayrılan bütçe doğrultusunda desteklene-
cek işletme sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Hibe sözleşmeleri talepler doğrultusunda gerçekleştiği için talepler hedefin üzerinde 
gerçekleşmiştir.

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Eş finansman verilen 
işletme sayısı (Adet)

300,00 967,00 322,33 222,33 Hedef Aşılmış

Tanım

Yatırım planlarıyla veya dış kaynaklı proje anlaşmalarında belirtilen yatırımlar için ve-
rilen eş finansmanı ifade etmektedir. 2015 yılının ilk yarısında Diyarbakır-Batman- Si-
irt Kalkınma Projesi tamamlanacaktır. Bunun yanısıra Ardahan- Kars- Artvin Kalkınma 
Projesi ve Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi uygulamaları kapsamındaki 
faydalanıcılarla ilgili sonuçlar elde edilecektir

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi bütçe harcamasında sorunlar olduğundan 
2015 yılı performans programına dahil edilmemiş, ancak yıl içerisinde proje 
bütçesindeki sorunlar giderilmiş, faaliyetler yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle 
planlananın üzerinde gerçekleşme olmuştur.

Performans programı hazırlanırken yıl içerisinde olabilecek olumlu adımlar dikkate 
alınacaktır.
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Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

IPARD Programının  
tanıtım etkinliklerine  
katılan kişi sayısı (Adet)

8.000,00 12.305,00 153,81 53,81 Hedef Aşılmış

Tanım

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD ) Bileşeni kapsamında uygu-
lanması öngörülen tedbirlerle kırsal kalkınmaya katkı sağlanacaktır. IPARD Programı 
kapsamında Merkez ve 42 İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ve tanıtım 
faaliyetlerine katılan kişi sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Toplantılar hedeflenenin üzerinde düzenlendiğinden pozitif yönde sapma gerçekleş-
miştir.

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır.

Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Modern sulama sistemi 
kurulan alan (Hektar)

10.000,00 10.175,25 101,75 1,75 Hedef Aşılmış

Tanım

Modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kul-
lanımı yaygınlaştırılarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretimin yapılması 
sağlanacak ve üretim maliyetleri düşürülecek, toprak ve su kaynaklarımızın korunma-
sı sağlanacaktır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 
(KKYDP) desteklenen bireysel sulama makine ve ekipmanları ile modern sulama sis-
temi kurulan alanı ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

2015/13 sayılı Tebliğ kapsamında 1610 adet yatırımcıya 101.752,58 dekar alanda 
basınçlı sulama sistemi kurulması sağlanmıştır.

Alınacak önlem bulunmamaktadır.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Tarım sigortası poliçe 
sayısı (Adet)

1.300.000,00 1.375.390,00 105,80 5,80 Hedef Aşılmış

Tanım
Tarımda risklerin yönetilebilirliğini sağlamak ve üretici zararlarını asgariye indirmek 
için tarım sigortası uygulamalarının artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapı-
lan tarım sigortası poliçe sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Devlet destekli tarım sigortaları risk kapsamının genişlemesiyle orantılı olarak talep 
dağılım alanı genişlediğinden belirlenen hedefe göre pozitif yönde artış gerçekleş-
miştir.

Hedef belirlenirken öngörülebilir olmasına dikkat edilecektir.

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Rehberlik ve teftiş sayısı 
(Adet)

310,00 337,00 108,71 8,71 Hedef Aşılmış

Tanım

Bakanlık faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygunluğu ile bunların geliştirilmesine 
katkıda bulunmak amacıyla değerlendirilmesi, incelenmesi ve denetlenmesi çalışma-
larının yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Bakanlık müşavirlerinin rehberlik 
faaliyetleri yanında, eğitici ve rehberlik amaçlı normal denetimlerin, BİMER başvuru-
larının değerlendirilmesi ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme taleplerinin yerine 
getirilmesinde, önceki yıllara kıyasla rehberlik ve denetim kapasitesinden daha yüksek 
düzeyde yararlanılması planlanmaktadır.

Sapmanın Nedeni

Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Gerçek ve tüzel kişiliklerden gelen inceleme ve soruşturmalardan kaynaklanan düzen-
sizlikler (dış etkenler) sapmaya neden olmuştur.

Bir kısım rehberlik ve teftiş faaliyeti için planlama yapılıp uygulanabilirken, uyulması 
mevzuat gereği zorunlu Cumhuriyet Başsavcılıkları, mahkemeler ve resmi kurum ve 
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiliklerden gelen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının 
incelenmesi, soruşturulması ve ön inceleme yapılması talepleri nedeniyle bu hususlar 
önceden plana alınamamaktadır. Bu nedenle ve bu aşamada herhangi bir önlem ön-
görülemediği değerlendirilmektedir.
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Koruma altına alınan 
hayvan ırk ya da hat  
sayısı (Adet)

41,00 43,00 104,88 4,88 Hedef Aşılmış

Tanım

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı küçük evcil ırklarına ait 13 ırk ve 3 hattın enstitü/ is-
tasyon şartlarında koruma ve tanımlama çalışmaları sürdürülecektir. Yetiştirici elinde 
küçükbaş büyükbaş ve arı ırkları doğal yaşam koşullarında korunma altına alınmıştır. 
Hayvan Gen Bankalarında küçükbaş, büyükbaş ve at ırklarına ait DNA, hücre, doku, 
embriyo ve spermanın dondurularak saklanması ve DNA düzeyinde tanımlanması ça-
lışmaları yürütülmektedir. Koruma altına alınması planlanan Tuj koyun ırkı, Norduz ve 
İspir keçi ırkları ile ilgili saha çalışmalarında koruma için yeterli sayıda hayvan bulun-
maması, gerekli şartların sağlanması sebeplerinden dolayı ırk sayısı güncellenmiştir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Gösterge gerçekleşmesindeki pozitif yönde sapmanın nedeni, daha önce koruma altı-
na alınan koyun ve keçi ırkları hedefi bildirilirken isim olarak doğru yazılan ırkların, ra-
kam olarak eksik yazılmasından kaynaklanmıştır. Hedef 43 olması gerekirken sehven 
41 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle hedef ile gerçekleşme arasında bir uyumsuzluk 
bulunmamakta olup, göstergede sehven yapılan maddi bir hata söz konusudur. 

Alınabilecek herhangi bir önlem bulunmamakta olup, gelecek yıllarda da performans 
göstergesinin gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar devam edecektir. 

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Kurum desteği ile yurt 
dışında eğitim alan  
personel sayısı (Sayı)

15,00 18,00 120,00 20,00 Hedef Aşılmış

Tanım
Personelin çalıştıkları konularda yurtdışında eğitimlere katılması sağlanarak, mesleki 
yeterliliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni

Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Pozitif yönde sapma, 2014 yılında kurum desteği ile yurtdışı eğitimine kimsenin gön-
derilmemesinden kaynaklanmıştır.

Alınabilecek herhangi bir önlem bulunmamakta olup, performans göstergesinin ger-
çekleştirilebilmesi için, çalışmalar devam edecektir. 
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Stratejik Amaç
Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda 
güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef
Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Tescil edilen çeşit/tür/
ırk/hat sayısı (Adet)

45,00 53,00 117,78 17,78 Hedef Aşılmış

Tanım

Araştırma çalışmaları sonucunda, verim, kalite ve adaptasyon kabiliyetleri yüksek ve 
biyotik/abiyotik stres koşullarına dayanıklı/tolerant yeni çeşitlerin geliştirilerek üretime 
aktarılması ile verim ve kalitede artışlar sağlanacaktır. 2013 yılında 58 adet bitki ve 3 
hayvan genotipi tescil edilmiştir. 2014 yılında 40 adet bitki, 3 genotip hayvan ve 3 adet 
balık tescil edilmesi; 2015 yılında ise 41 adet bitki, 2 genotip hayvan ve 2 adet balık 
tescil edilmesi hedeflenmiştir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Bahçe bitkilerinde 6 çeşit tescil edilmesi hedeflenmiş iken, 16 çeşit tescil edilmiştir. 

Geçmiş yıllar ortalaması alınıp negatif sapmaya tedbir amaçlı düşük hedef belirlen-
miştir. Hedefte sapma olmaması için bundan sonra hedef belirlenir iken ön deneme 
sonuçlarını geçmiş çeşitler dikkate alınarak sayı belirlenecektir. 

Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Eğitilen,  
sertifikalandırılan ve  
yetkilendirilen  
yararlanıcı sayısı (Sayı)

23.500,00 23.876,00 101,60 1,60 Hedef Aşılmış

Tanım

Çiftçilerin modern tarım tekniklerini ve tarımsal yenilikleri öğrenmeleri, uygulamaları, 
geleneksel el sanatlarının öğretilerek gelecek kuşaklara aktarılması, yerel kalkınma 
kapasitelerinin geliştirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. 
Eğitim, yayım, kurs ve sınavlar yoluyla; belgelendirilen yararlanıcı sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Eğitimlere olan taleplerin artması nedeniyle sapma meydana gelmiş olup, yaklaşık 
olarak 2015 hedefleri tutturulmuştur.
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek, sosyal imkanları iyileştirmek.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleş-
mesi

Hedefin Ger-
çekleşme 
Oranı (%)

Hedefin  
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Elektronik ortama  
aktarılan basılı yayın 
sayısı (Adet)

18,00 25,00 138,89 38,89 Hedef Aşılmış

Tanım

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılarak, Bakanlık yayınlarının 
daha kısa sürede daha etkin bir şekilde ilgili personele ve hedef kitleye ulaştırılması 
amaçlanmıştır. Elektronik ortama aktarılan ve hizmete sunulan; bülten, dergi ve kitap 
sayısını ifade eder. Elektronik ortama aktarılan basılı yayın sayısını artırmak amacıyla 
Tarım Bilgi Sistemi kapsamında kütüphane otomasyon sistemi kurulacaktır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Elektronik ortama aktarılan Türktarım dergisinin eski yayınları da ele alınarak bir ça-
lışma başlatılmış ve bu nedenle hedeflenen performansın üzerine çıkılmıştır.

2016 hedefimiz revize edilmiştir.

Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı  
sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu 

Gerçekleş-
mesi

Hedefin  
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin  
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Elsanatları Eğitim  
Merkezi Müdürlüklerinde 
açılan kurs sayısı (Adet)

50,00 70,00 140,00 40,00 Hedef Aşılmış

Tanım

Kırsal alanda yaşayan dezavantajlı gruba, tarım dışında kalan zamanlarda gelir ve ek 
gelir sağlamaları, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla el sanatları 
kursları düzenlenmektedir. Açılan kurslarda 2014 yılında 520, 2015 yılında 560 kur-
siyerin mezun olacağı öngörülmektedir. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde 
(Kastamonu, Bilecik, Düzce, Elazığ, Sivas, Silifke/Mersin) dokumacılık, gümüş işle-
meciliği, konfeksiyon vb. konularda düzenlenen kurs sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Eğitim merkezlerinde verilen kurs konusu çeşitliliği ve iş-kur destekli olması kurslara 
katılım oranını olumlu yönde etkilemiştir.

Hedef 2016 yılı için revize edilecektir.
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Stratejik Amaç
Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağla-
yarak kırsal alanların cazibesini artırmak.

Stratejik Hedef Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Tarımsal danışmanlık 
hizmeti alan işletme sa-
yısı (Adet)

150.000,00 156.000,00 104,00 4,00 Hedef Aşılmış

Tanım
Kaliteli ve verimli ürün elde edilmesi için çiftçilerin bilgi ihtiyacının karşılanması, mo-
dern tarım tekniklerinin öğretilmesi amacıyla yetkilendirilen kişi ve kuruluşlardan da-
nışmanlık hizmeti alan işletme sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Başvuru sayısı beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir.

Yaklaşık olarak 2015 hedefleri tutturulmuştur.

Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Göstergesi Hedef
Yıl Sonu Ger-
çekleşmesi

Hedefin Ger-
çekleşme 
Oranı (%)

Hedefin  
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Eğitilen kontrol görevlisi 
sayısı (Sayı)

300,00 504,00 168,00 68,00 Hedef Aşılmış

Tanım
Yem kontrollerinde görevli olup eğitilen personel sayısıdır. Hizmet içi eğitim plan-
lanırken İl Müdürlüklerinden ve İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden en az bir 
personel olmak üzere katılımcı sayısı belirlenmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

 İl Müdürlüklerinin talebi üzerine toplantılara katılımcı sayısı artmıştır. Bu nedenle 
pozitif sapma görülmüştür.

Hedef değerin üzerine çıkılmış olup önümüzdeki yıllara ait hedefler belirlenirken 
sapma göz önünde bulundurulacaktır.
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Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Akredite olan laboratuvar 
sayısı (Adet)

34,00 38,00 111,76 11,76 Hedef Aşılmış

Tanım

Laboratuvar akreditasyonu, bir laboratuvarın yaptığı belli test /analiz ve/veya kalibras-
yonların laboratuvar tarafından belirtilen güvenilirlikte (belirsizlikte) yaptığının bağım-
sız yetkili kuruluşlar tarafından onaylanması işlemidir. Laboratuvarların akreditasyon 
kurumlarınca akreditasyonunu sağlamak ve akredite laboratuvar sayısını artırmak, 
analiz kalitesinin ve laboratuvar işleyişinin geliştiğini göstermektedir. Uluslararası 
standartlara göre akredite olan Bakanlık laboratuvarlarının sayısını ifade eder.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

TS/EN ISO17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel 
Şartlar Standardına göre akreditasyon tüm analizlerde zorunlu olmayıp gönüllülük 
esasına dayanmaktadır. Gıda kontrol laboratuvarları en az bir analizde akredite olun-
ca akredite laboratuvar kapsamına alınmaktadır. Bu nedenle akredite olan laboratuvar 
sayısı öngörülenin üzerinde olmuştur.

Önümüzdeki yıllara ait hedefler belirlenirken pozitif sapma göz önünde 
bulundurulacaktır.

Stratejik Amaç Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Çalışma izni verilen  
deney hayvanı kuruluşu 
sayısı (Adet)

100,00 105,00 105,00 5,00 Hedef Aşılmış

Tanım

Hayvan sağlığı ve refahı açısından deney hayvanı ile çalışan kuruluşlara verilen çalış-
ma izni sayısını ifade eder. Çalışma izni verilen kuruluşlar deney hayvanlarının refahı 
açısından gerekli altyapıya sahip olan kuruluşlardır. 2013 yılı sonuna kadar toplam 90 
deney hayvanı üretici, kullanıcı veya tedarikçi kuruluşa izin verilmiştir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Ruhsatlandırılan kuruluş sayısı, deney hayvanları refahının sağlandığının gösterge-
sidir. 2015 yılı Aralık sonu itibariyle toplam 105 deney hayvanı üretici, kullanıcı veya 
tedarikçi kuruluşa izin verilmiştir. Hedefe ulaşılmıştır.

Çalışmalara devam edilecektir.



226

2015 YILI FAALİYET RAPORU

Stratejik Amaç
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi 
artırmak.

Stratejik Hedef
Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini 
geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu  
Gerçekleşmesi

Hedefin  
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin  
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Denetlenen bitki  
koruma ürünleri  
sayısının piyasada bulu-
nan bitki koruma ürünle-
ri sayısına oranı (Yüzde)

50,00 50,70 101,40 1,40 Hedef Aşılmış

Tanım

2013 sonu itibariyle piyasada bulunan 1.900 civarında ruhsatlı bitki koruma ürününün 
ruhsatına esas özelliklerinde sapma olup olmadığının tespiti ve bitki koruma ürünle-
rinin ruhsata esas özellikleri ile piyasada bulunmalarını sağlamak amacıyla analiz ve 
denetimleri yapılacaktır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Piyasada bulunan bitki koruma ürünü sayısı yaklaşık 1800 adettir. Bu ürünlerin 914 
adeti denetlenmiştir. Hedefe ulaşılmıştır. 

Stratejik Amaç Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak.

Stratejik Hedef Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu  
Gerçekleşmesi

Hedefin  
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin  
Sapma Oranı 

(%)
Hedefe Ulaşma 

Derecesi

Akredite olan analiz  
sayısı (Adet)

1.825,00 3.380,00 185,21 85,21 Hedef Aşılmış

Tanım

Uluslararası standartlara uygun ve akredite olan analiz sayısıdır. TÜRKAK tarafından ya-
pılan akreditasyonlar, analizlerin doğruluğunun uluslararası kabul edilebilirliğini sağlamak 
ve uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği açısından önemlidir. Gıda güvenilirliği yönünden 
yapılan analizlerin sonuçlarının geçerliliği, yapılan tüm kontrollerin sonucunda doğru ka-
rar alma ve uygulamada etkili olacaktır.  Resmi kontrollerde alınan numunelerin analizi 
sonucunda insan sağlığına aykırı olup olmadığına karar verilecek, böylelikle tüketicilerin 
güvenilir gıda tüketmeleri sağlanacaktır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı  
Alınacak Önlemler

Akredite analiz sayısı hesaplanırken aynı analiz için kullanılan farklı metot ve farklı ürün 
grupları ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte kullanılan farklı metotlar 
ve analiz edilen ürün çeşitliliği artmıştır. Akredite olan laboratuvar sayısı ile birlikte akredi-
te analiz sayısı da öngörülenin üzerine çıkmıştır.

Önümüzdeki yıllara ait hedefler belirlenirken pozitif sapma göz önünde bulundurulacaktır.
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Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Eğitim alan kontrol  
görevlisi sayısının  
toplam kontrol görevlisi 
sayısına oranı (Yüzde)

40,00 43,00 107,50 7,50 Hedef Aşılmış

Tanım

Gıda kontrollerinde görev alan kontrol görevlilerinden yıl içerisinde eğitim alanların 
sayısının, gıda kontrollerinde görev alan tüm kontrol görevlilerinin sayısına oranını 
ifade eder. Kontrol personelinin aldığı eğitimlerle yaptığı kontrol görevinin mevzuatı 
ve tekniği hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmesi, standardize olmuş bir kontrol fa-
aliyeti gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Mayıs 2014 itibariyle toplam 4963 kontrol 
görevlisi ile kontrol hizmetleri yürütülmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Gıda resmi kontrollerinde görevli resmi kontrol görevlilerinin eğitimleri planlı ve plan-
sız olarak gerçekleştirilmektedir. Plansız eğitim gerçekleştirilebilmesi ve planlanan 
eğitimlerin hava muhalefeti vb. nedenlerle iptal edilmesi sonucunda hedeften sapma 
gerçekleşebilmektedir. Sapma plansız olarak gerçekleştirilen eğitimlerden kaynaklan-
maktadır.

Hedef belirlenirken planlı eğitimler dikkate alınmaktadır. Eğitimler planlanırken daha 
öngörülü hareket edilmeye çalışılacaktır.

Stratejik Amaç
Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi 
artırmak.

Stratejik Hedef
Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre ve biyolojik mücadele çalışmalarını geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu  
Gerçekleşmesi

Hedefin  
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin  
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Entegre mücadele  
yapılan alanın toplam 
üretim alanına oranı 
(Yüzde)

47,00 50,10 106,60 6,60 Hedef Aşılmış

Tanım

Entegre mücadele yapılan alanların genişletilmesi ve çevreye duyarlı uygulamaların 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Entegre Mücadele Teknik Talimatı yayınlanmış 
olan 16 ürün grubunun (elma, patates, pamuk, kiraz, bağ, nohut, fındık, zeytin, buğ-
day, narenciye, antepfıstığı, örtü altı, mısır, mercimek, şeftali ve kayısı) üretim alanı 
toplam 122 milyon dekar civarındadır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Yapılan eğitimler ve projeler ile üretici bilinci artırılmış olduğundan hedefin üstünde 
gerçekleşme olmuştur.

Çalışmalar devam etmektedir.
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Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Gıda güvenilirliği ve 174 
Alo Gıda Hattı ile ilgili 
bilgi mesajı (SMS)  
gönderilmesi (Adet)

100.000,00 101.734,00 101,73 1,73 Hedef Aşılmış

Tanım

Gıda güvenilirliği hakkında farkındalığı arttırmak ve 174 Alo Gıda Hattının bilinilirliğini 
sağlamak amacıyla 2014 yılında cep telefonlarına bilgi mesajı (SMS) gönderilmesi 
uygulamasına başlanmıştır. Bu uygulama ile güvenilir gıda konusunda toplumda du-
yarlılık arttırılacaktır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Hedeften gerçekleşen pozitif sapma gönderilen SMS’lerin iletilmemesi durumuna kar-
şı tedbiren hedeflenenden fazla sayıda gönderilmesinden kaynaklanan zorunlu bir 
durumdur. 

Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Gıda işletmelerinde  
yapılan kontrol sayısı 
(Adet)

450.000,00 734.862,00 163,30 63,30 Hedef Aşılmış

Tanım

Gıda işletmelerine yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Bakanlığımız, gıda güvenilir-
liğini sağlamak amacıyla, risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, ön-
ceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programları, şüphe, şikâyet, ihbar, incele-
me, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amacıyla 81 İl Müdürlüğü ve 
yetkilendirilmiş İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli 4.969 Kontrol Görevlisi ile kontrol 
hizmetleri yürütülmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Sapma İşletmelerin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlenmesi Prosedürü’nde ya-
pılan değişiklikten kaynaklanmış olup bir sonraki yılın hedefi belirlenirken dikkate alı-
nacaktır. 
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Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü internet  
sayfasının ziyaretçi  
sayısı (Adet)

400.000,00 496.445,00 124,11 24,11 Hedef Aşılmış

Tanım

Bakanlığımız internet sitesinde yer alan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sayfası 
tarladan sofraya çiftlikten çatala gıda güvenilirliği anlayışıyla gıda ve yem güvenilirliği 
konularında tüketicilerin doğru bilgilere erişimini sağlamak amacıyla faaliyet göster-
mektedir. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinin (www.tarim.gov.tr/gkgm) 
ziyaretçi sayısındaki artış tüketici bilinci ve duyarlılığındaki artışın göstergesidir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Gıda resmi kontrollerinin sonuçları zaman zaman kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu 
sonuçlar yazılı ve görsel basında çok yer almakta yapılan açıklamaya konu gıda iş-
letmeleri ve gıdaların bilgilerinin yayınlandığı internet sitemizin linki paylaşılmaktadır. 
Bu durum siteye erişim rakamının planlananın üzerinde gerçekleşmesine neden ol-
muştur.

Önümüzdeki yıllarda hedef belirlenirken pozitif sapma dikkate alınacaktır.

Stratejik Amaç Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef Hayvan refahının sağlanması için gerekli standart ve sistemleri oluşturmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Hayvan refahı  
konusunda planlanan 
eğitim programının  
gerçekleşme oranı  
(Yüzde)

90,00 100,00 111,11 11,11 Hedef Aşılmış

Tanım

Hayvan refahı ile ilgili personel, nakliyeci, satıcı ve üreticilerin eğitilmesi hedeflenmek-
tedir. Çiftlik hayvanlarının refahı ve nakillerinde hayvan refahı konusunda 2015 yılı 
içerisinde üretici, satıcı, nakil aracı sürücüsü ve hayvan nakline eşlik edecek hayvan 
bakıcılarının eğitilmesine devam edilecektir. İlgili belgelere sahip olmayan nakliyeci, 
sürücü ve bakıcıların hayvan nakli yapmalarına müsaade edilmeyecektir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Yeni yayınlanan Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği 
hakkında farkındalığın artırılması amacıyla daha çok ilgilinin bilgilendirilmesi sebebiy-
le planlanandan daha fazla eğitim gerçekleştirildiğinden hedefte pozitif sapma görül-
müştür.

2016 yılı hedefleri gözden geçirilecektir.
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Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Planlanan gıda  
numunelerinin  
gerçekleşme oranı  
(Yüzde)

90,00 95,34 105,93 5,93 Hedef Aşılmış

Tanım

Gıda resmi kontrolleri kapsamında, yıllık numune alım planları ile uygun sıklıkta ve 
gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olarak üretilen ve piyasaya arz edilen gıdalar-
dan numunelerin alınması planlanmaktadır. Gıda Kontrol Planı kapsamında, planla-
nan numunelerin gerçekleşme oranı kontrollerin planlanan doğrultuda yürütülüp yürü-
tülmediğini göstermektedir. 2014 yılı için 30.166 adet gıda numunesi alımı planlanmış 
olup Mart ayı sonu itibariyle 6.373 adet gıda numunesi alınmıştır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

İl Müdürlüklerinin Gıda denetim planı kapsamında alınacak numuneler konusunda 
hassasiyet göstermesi ve plana uygun hareket etmesi sonucu pozitif sapma 
gerçekleşmiştir.

Hedef değerin üzerine çıkılmış olup önümüzdeki yıllara ait hedefler belirlenirken sap-
ma göz önünde bulundurulacaktır

Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Planlanan yem  
numunelerinin 
gerçekleşme oranı  
(Yüzde)

100,00 106,00 106,00 6,00 Hedef Aşılmış

Tanım

Üretilen ve satışa arz edilen yemlerin denetiminin sağlanabilmesi amacıyla 
uygulamaya konulan Yıllık Yem Kontrol Planı doğrultusunda, İl Müdürlüklerince yıllık 
olarak gerçekleştirilen numune sayısının hedeflenen yıllık numune sayısına oranıdır. 
2014 yılı için 6.551 adet yem numunesi alımı planlanmış olup Eylül ayı sonu itibariyle 
5.327 adet yem numunesi alınmıştır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Bakanlıkça yapılan yıllık kontrol planı dışında ilave denetimlerin yapılmasına ihtiyaç 
duyulduğundan alınan numune sayısı artmıştır. Bu nedenle pozitif sapma görülmüş-
tür.

Hedef değerin üzerine çıkılmış olup önümüzdeki yıllara ait hedefler belirlenirken sap-
ma göz önünde bulundurulacaktır.
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Stratejik Amaç Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Programlı büyükbaş şap 
aşılaması gerçekleşme 
oranı (Yüzde)

85,00 86,00 101,18 1,18
Hedef 

Aşılmış

Tanım

Şap hastalığı hayvan sağlığını, hayvan ve hayvansal ürün ticaretini etkileyen önemli 
bir hastalık olması nedeniyle tüm üretici ve tüketiciler etkilenmektedir. Hayvan 
hastalıkları mücadelesinde aşılama en önemli koruyucu tedbirlerden biridir. Hedef, 
aşılama programına alınan büyükbaş hayvanların % 85’inin hastalığa karşı aşılanarak 
hastalığın kontrol altına alınmasıdır. 2013 yılında toplam 14.345.022 şap aşılaması 
yapılmıştır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Şap hastalığı ile mücadele amacıyla Ülkemiz genelinde uygulanan 2015 yılı İlkbahar 
Dönemi Şap Aşılama Kampanyasında Programa alınan büyükbaş hayvanlar %86 
Sonbahar Kampanyasında ise %82 oranında şap hastalığına karşı aşılanmıştır. 
Hedefe ulaşılmıştır.

Çalışmalar devam edecektir.

Stratejik Amaç Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Programlı hayvan sağlık 
taraması gerçekleşme 
oranı (Yüzde)

100,00 159,00 159,00 59,00 Hedef Aşılmış

Tanım

Hayvan hastalıkları ile mücadelede gerekli tedbirlerin alınması için her türlü hastalığın 
erken teşhisi hayvan sağlığı, halk sağlığı ve ülke ekonomisi için önemlidir. Her yıl tüm 
hayvan varlığını kapsayacak şekilde erken teşhis amacıyla sağlık tarama programı 
oluşturulmaktadır. 2013 yılında toplam 1.101.934.335 çiftlik hayvanı sağlık tarama-
sından geçirilmiştir.

Sapmanın Neden 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

2015 yılında ülkemizde görülen Genotip 7 tipi Şap A virüsü sebebiyle hastalık hızlı 
yayılım göstermiş olup, hastalığın kontrol edilmesi ve izlenmesine yönelik olarak daha 
fazla işletme ziyareti yapıldığından hedefte pozitif sapma görülmüştür. 

2016 yılı hedefleri belirlenirken göz önünde bulundurulacaktır.
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Stratejik Amaç Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Programlı kedi-köpek 
kuduz aşılaması  
gerçekleşme oranı 
(Yüzde)

85,00 87,00 102,35 2,35 Hedef Aşılmış

Tanım
Aşılama programına alınan kedi-köpeklerin % 85’inin hastalığa karşı aşılanarak halk 
sağlığı için önemli bir tehdit olan kuduz hastalığının kontrol altına alınması hedeflen-
mektedir. 2013 yılında 567.416 kedi-köpek kuduz hastalığına karşı aşılanmıştır.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Kuduz hastalığına karşı programa alınan kedi-köpek varlığı %87 oranında aşılanmış-
tır. 

2016 yılı hedefleri gözden geçirilecektir.

Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef
Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara uyumunu sağ-
lamak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

STK işbirliğiyle gerçek-
leştirilen eğitim sayısı 
(Adet)

6,00 8,00 133,33 33,33 Hedef Aşılmış

Tanım

Gıda ve yem işletmelerinin ilgili olduğu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içe-
risinde gerçekleştirilecek olan eğitim sayısıdır. Söz konusu eğitimler gıda ve yem gü-
venilirliği konusunda farkındalığı artıracaktır. Mevzuat değişiklikleri sonrasında gıda 
işletmeleri için verilen ek geçiş süreleri sona erdiğinden eğitim planlaması güncellen-
miştir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Mevzuat değişiklikleri nedeniyle daha fazla eğitim ihtiyacı doğmuş olup buna paralel 
olarak hedefte pozitif yönde sapma görülmüştür.

2016 yılı hedefleri belirlenirken göz önünde bulundurulacaktır.
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Stratejik Amaç
Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini 
sağlamak.

Stratejik Hedef Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Yem işletmelerinde  
yapılan kontrol sayısı 
(Adet)

16.000,00 18.420,00 115,13 15,13 Hedef Aşılmış

Tanım

Yem işletmelerinde yapılan resmi kontrollerin sayısıdır. Yem üretim işletmeleri, kendi 
yemini üreten çiftlikler, yem tedarikçileri ile yem depolama ve satış yerleri yıllık ha-
zırlanan kontrol planı dahilinde, teknik ve hijyen şartları ve mevzuatta belirtilen diğer 
hususlar bakımından kontrol edilir. 2014 yılı Eylül ayı sonu itibari ile 787 adet yem 
üretim işletmesi, 12.255 adet yem depolama ve satış yerinin yılda en az bir kez ve 
kendi yemini üreten çiftliklerin denetimleri de dahil edilerek kontrol sayısı belirlenmiştir

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

Yem işletmeleri denetiminde hijyen denetimlerine ağırlık verildiğinden denetim sayısı 
artmış olup pozitif sapma görülmüştür. 

Hedef değerin üzerine çıkılmış olup önümüzdeki yıllara ait hedefler belirlenirken sap-
ma göz önünde bulundurulacaktır.

Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

Düzenlenen konferans /
panel /sempozyum vb. 
etkinlik sayısı (Adet)

250,00 294,00 117,60 17,60 Hedef Aşılmış

Tanım

Bakanlığın faaliyet alanlarıyla ilgili kamuya açık organizasyonları ifade eder. Bakanlık 
faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla tarımsal üretimle ilgili toplantılar, çalıştaylar, sempoz-
yumlar, paneller, kongreler, yarışmalar, sergiler ve fuarlar düzenlenmesi hedeflen-
mektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

TRGM tarafından, belirlenen hedeften daha fazla etkinlik gerçekleştirilmesi nedeni ile 
hedef aşılmıştır. 

Yeni hedefler belirlenirken sapma göz önünde bulundurulacaktır.
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Stratejik Amaç Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

Stratejik Hedef Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek.

Performans Göstergesi Hedef Yıl Sonu 
Gerçekleşmesi

Hedefin 
Gerçekleşme 

Oranı (%)

Hedefin 
Sapma Oranı 

(%)

Hedefe Ulaşma 
Derecesi

İç Kontrol Sisteminin  
tamamlanma oranı  
(Yüzde)

79,00 79,70 100,89 0,89 Hedef  Aşılmış

Tanım

Tüm birimlerde tutarlı, kapsamlı ve standart İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ve 
uygulanması sağlanacak ve böylelikle kaynaklar etkin, ekonomik ve verimli kullanı-
lacaktır. Bakanlık, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda, 
seçilen pilot birimde Kamu İç Kontrol Standartlarının oluşturulması tamamlanmıştır. 
Birimlerin altı ayda bir Eylem Planlarında yazılı 79 genel şartın gerçekleşip gerçekleş-
mediğine bakılarak kurulumu tamamlama yüzdelerini ifade etmektedir.

Sapmanın Nedeni 
Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler

2015 yılında artı yönde bir sapma meydana gelmesinden dolayı ilave bir önlem alın-
ması planlamamakla beraber, 2016 yılında Bakanlık birimlerinden gelen eğitim ta-
lepleri karşılanmasına ve diğer yollarla birimlere destek verilmeye devam edilecektir. 
Çeşitli toplantı, organizasyonlarla sistemin farkındalığı oluşturulmasına devam edile-
rek tüm birimlerde sistemin kurulum çalışması tamamlanarak uygulamaya geçilmesi 
hedeflenmektedir.
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Kurumsal kabiliyet ve
kapasitenin değerlendirilmesi
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4.PERFORMANS B‹LG‹ S‹STEM‹N‹N DEĞERLEND‹R‹LMES‹

 Performans Programında yer alan hedef, faaliyet ve göstergelerden sorumlu merkez birimlerin-
ce 3’er aylık dönemler halinde SGB.net ve e-bütçe Sistemine girişler yapılmakta ve yılsonunda da, 
nakdi ve fiziki gerçekleşmeler olarak ortaya çıkmaktadır.

IV) KURUMSAL KAB‹L‹YET ve KAPAS‹TEN‹N DEĞERLEND‹R‹LMES‹

A- ÜSTÜNLÜKLER

	Ülke sathında yayılmış, yerinde hizmet veren teşkilatın varlığı,

	Karar alma sürecinde paydaş görüşlerine önem veren katılımcı yönetim anlayışı,

	Tecrübeli ve uygun eğitime sahip özveri ile çalışan personel varlığı,

	Yeni personel istihdamı ile personel kaynağının güçlendirilmesi,

	Genel anlamda kapsamlı mevzuat varlığı,

	Yurt genelinde yaygın bilişim alt yapısının varlığı,

	Kapsamlı veri tabanlarının olması,

	Araştırma, geliştirme, eğitim ve yayım hizmetleri konusunda gelişmiş alt yapının olması,

	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmaların hız kazanması,

	Etkin bir kamu yönetim anlayışının benimsenmiş olması,

	Gıda güvenliği ve güvenirliliği konularındaki kurumsal ve sektörel gelişmişlik düzeyi,

	 Veri tabanları arasında fonksiyonel bir entegrasyonun sağlanması.

B- ZAYIFLIKLAR

	Bakanlık faaliyetlerinin özellikle desteklerin kamuoyunda farkındalığının artırılması,

	Yabancı dil seviyesi, 

	Toplanan verilerin bilgiye dönüşümünde analitik çalışmalar,

	Tarımsal bilgi ve teknolojilerin çiftçilere yeterli oranda iletilmesi ve benimsetilmesi, 

	Sosyal ve sportif aktiviteler.

C- DEĞERLEND‹RME

Türkiye’de Tarım Sektörü 2015 yılında; 

	Tarım sektörümüz, ilk 9 ayda % 8,9 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir gelişme göstermiştir.
	Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 16,8 Milyar dolar, İthalatımız 11,2 Milyar dolar, dış ticaret den-

gesi ise 5,6 Milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
	Üreticilerimizce 10 Milyar TL nakit hibe tarımsal destek sağlandı.
	2016 yılında ise üreticilerimize 11 Milyar 644 Milyon TL tarımsal destek sağlanması planlanmak-

tadır.
	Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilerimize faiz oranı sıfır ila %8,25 aralığında 

olmak üzere 28,5 Milyar TL kredi kullandırıldı.
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	Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilerin geri dönüş oranı %99’a, Tarım Kredi Koopera-
tiflerince kullandırılan tarımsal kredilerin geri dönüş oranı %89’a yükseldi.

	Tarım Sigortası uygulaması kapsamında 442 Milyon TL Prim desteği sağlanarak, 693 Milyon TL 
hasar tazminatı ödendi.

	Bitkisel üretimde toplam tahıl üretimi 38,6 Milyon ton ile Cumhuriyet Tarihinin üretim rekorlarını 
kırdı,

	17,7 Milyon ton meyve ve 29,6 Milyon ton sebze üretimi gerçekleşti.

	Tohumluk üretimimiz 896 bin ton, tohum ihracatımız 150 Milyon dola olarak gerçekleşti.

	Sertifikalı çilek fidesi ve fidan üretimi 132 Milyon adet olarak gerçekleşti.

	Canlı hayvan sayıları 14,1 Milyon büyükbaş ve 41,9 Milyon küçükbaşa olarak gerçekleşti.

	Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine toplam 735 Bin denetim yapıldı.

	Ar-Ge faaliyetlerine 296 Milyon TL kaynak sağlandı. 

Türkiye Tarım Sektörünün Son 13 yılında; başta bitkisel ürünler olmak üzere canlı hayvan sayıları ve 
hayvansal ürün üretiminde Cumhuriyet tarihinin üretim rekorları kırıldı.

Bitkisel üretimde;   

	Buğday üretimimiz %15,9 artarak 19,5 Milyon tondan, 22,6 Milyon tona,

	Mısır üretimimiz %205 artarak 2,1 Milyon tondan, 6,4 Milyon tona,

	Çeltik üretimimiz %156 artarak 360 Bin tondan, 920 Bin tona,

	Ayçiçeği üretimimiz %98 artarak 850 Bin tondan, 1 Milyon 681 Bin tona,

	Toplam Meyve üretimimiz %33 artarak 13,4 Milyon tondan, 17,7 Milyon tona,

	Toplam Sebze üretimimiz %14 artarak 25,8 Milyon tondan, 29,6 Milyon tona, yükseldi.

Canlı Hayvansal Sayısında;

	Büyük Baş hayvan sayımız %42 artarak 9,9 Milyon baştan, 14,1 Milyon başa

	Küçük Baş hayvan sayımız %31 artarak 31,9 Milyon baştan, 41,9 Milyon başa,

	Kanatlı hayvan sayımız %26 artarak 251 Milyon adetten, 316 Milyon âdete YÜKSELDİ.

Hayvansal Ürün üretiminde;

	Kırmızı Et üretimimiz %139 artarak 421 Bin tondan, 1 Milyon 8 Bin tona,

	Beyaz Et üretimimiz %168 artarak 726 Bin tondan, 1 Milyon 943 Bin tona,

	Süt üretimimiz %120 artarak 8,4 Milyon tondan, 18 Milyon 700 Bin tona,

	Yumurta üretimimiz %47 artarak 11 Milyon 600 Bin adetten, 17 Milyon 100 Bin âdete,

	Su Ürünleri Yetiştiricilik üretimimiz %285 artarak 61 Bin tondan, 235 Bin tona,

	Bal üretimimiz %37 artarak 74 Bin tondan, 103 bin tona YÜKSELDİ.

Tarımdaki diğer gelişmeler;

	Tarım Sektörü son 13 yılın 10’unda büyüme göstererek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır.

	Tarımsal ihracatımız, 3,8 Milyar dolardan 16,8 Milyar dolara yükseldi.

	Toplam dış ticaret fazlamız 52,9 Milyar dolara ulaştı.
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	Tarımsal destekler 5,5 kat artarak 1,8 Milyar liradan 10 Milyar liraya yükseldi.     

	Türk çiftçisine ödediğimiz nakdi karşılıksız hibe desteği toplamda yaklaşık 78,6 Milyar TL’ye ulaştı. 

	Tarım–sanayi entegrasyonunun sağlanması için 2006 yılında başlatılan ulusal kaynaklı %50 hibe 
destekleri ile 5.640 yeni tarımsal sanayi tesisini tamamlandı. Faaliyet geçen bu tesislere 1,2 Milyar 
TL hibe verilerek 50 Binden fazla kişiye istihdam sağlandı.

	Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu (TKDK) kurumunca Kırsal Kalkınma Progra-
mı-IPARD I ve IPARD II kapsamında Avrupa Birliği ve ulusal katkı ile birlikte Ülkemize 2,1 Milyar 
Avro hibe sağlandı. Bugüne kadar toplam 6,1 Milyar TL’lik yatırım yapıldı,  3,5 Milyar TL hibenin 
2,1 Milyar TL’si ödenerek, 50 Binden fazla kişiye istihdam sağlandı.

	Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi kapsamında; 30 adet tarım havzası,190 adet alt tarım 
havzasında il ve ilçe bazlı ürün deseni belirleme çalışmaları 81 ilimizde tamamlanmıştır.

	Toplulaştırma yapılan arazi miktarı 10 kat artışla 4,6 Milyon hektara ulaştı. Böylece toplam 5 Milyon 
hektar alanda toplulaştırma tamamlanmış oldu. 2 Milyon hektarda çalışmalar devam etmektedir.

	Damla ve yağmurlama sulama yatırımlarını sağlanan sıfır faizli kredi desteği ve %50 hibe desteği 
ile 6,2 Milyon dekarın üzerinde alan damla ve yağmurlama sistemleri ile sulanmaya başladı.

	1.858 Tarımsal Kooperatiflere yaklaşık 2,2 Milyar TL kredi desteği sağlandı.

	Yerli tohumculuğu ve fidancılığı geliştirmek için yaklaşık 1,1 Milyar TL’nin üzerinde destek verildi.

	Tohumluk üretimimiz 145 bin tondan 896 bin tona, tohum ihracatımız 17 Milyon dolardan 150 Mil-
yon dolara yükseldi. 

	Tarım Sigortası uygulaması ile çiftçimizi doğal afetlerden korumak için sigorta poliçe bedelinin 
%50’sini karşılıyoruz. Bugüne kadar 1,9 Milyar TL Prim desteği sağlanarak, 2,4 Milyar TL hasar 
tazminatı ödendi.

	AR-GE çalışmaları için 1,4 Milyar TL kaynak sağlandı.

	Değişik alanlarda çalışmalar yapan 15 adet Ar-Ge Merkezi kurulmuş olup, 17 adet Ar-Ge Merke-
zinin kurulmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir 

	Gıda mevzuatımız AB gıda mevzuatı ile uyumlaştırıldı, ülkemizin her yerindeki vatandaşımız tar-
ladan sofraya güvenilir gıdayı tüketmesi sağlandı.

	Güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmeye yönelik önemli düzenlemeler yapıldı.

	Yıllık gıda denetim miktarını 19 kat artırarak 39 binden 732 bine çıkarıldı.

	Sağlığa zararlı gıda üreten, taklit veya tağşiş yapan 418 firmanın 818 ürünü kamuoyuna ifşa edil-
miştir.

	Ülkemizde Organik Tarım üretimi, 208 ürün ve 450 işlenmiş ürün çeşidine ulaşmış olup, 842 Bin 
hektar alanda 1 Milyon 642 Bin Ton olarak gerçekleşmiştir.

	İyi Tarım Uygulaması yapılan alan 2,1 Milyon hektara, üretim miktarı ise yaklaşık 4,2 Milyon tona 
ulaşmıştır.

	Mera Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1998 yılından bugüne kadar; 10,5 Milyon hektar alanda tespit, 
6,2 Milyon hektar alanda tahdit, 3,7 Milyon hektar alanda tahsis çalışması yapılmış olup 1.211 
proje kapsamında toplam 5,9 Milyon dekar alanda mera ıslah çalışması tamamlanmıştır.  
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V) ÖNER‹ VE TEDB‹RLER

2016 yılında tarım sektörünün geliştirilmesi yönünde Bakanlık olarak yapılması planlanan faaliyetler 
aşağıda belirtilmektedir.

	Tarladan sofraya güvenilir gıda sunumuna yönelik AB ile uyumlu mevzuatımız kapsamında oluş-
turulan kontrol ve denetim hizmetlerinin, yeni yöntem ve uygulamalar ile sayı ve etkinliği daha da 
artırılacaktır. 

	Sağlıklı beslenmeye yönelik gıda mevzuatımızda yapılan ve hızla uygulamaya geçirilen yeni dü-
zenlemelere devam edilecektir. 

	Tarım arazilerinde bölünmenin önlenmesine kalıcı çözüm getirecek yasal düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi sağlanacaktır. 

	Arazi toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ve diğer projelerin uygulanmasıyla arazi bölün-
mesinin azaltılması ve işletme ölçeğinin büyütülmesine yönelik başlatılan çalışmalar artarak de-
vam edecektir. 

	Tarım arazilerinin sulanma imkanına kavuşturulması ve modern sulama sistemleri ile sulanmasına 
yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. 

	Verimli ve kaliteli bir üretim için, çeşit, tür, hat, yöntem ve teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştı-
rılacaktır.

	Tarımsal destekleme modeli sadeleştirilerek; verimlilik, kalite, gıda güvenilirliği ve kırsal kalkınma-
yı esas alan politikaların uygulanmasına devam edilecektir. 

	Üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla sübvansiyonlu kredi uygulamalarına, 
günün şartlarına göre gerekli revizyonlar yapılarak, devam edilecektir.

	Fark (prim) ödemelerinde parsel bazlı desteklemelere devam edilecektir.

	Tarım havzaları modelinin bütün ürünleri ve bölgeleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi amacıyla 
çalışmalar yürütülecektir.

	Tarım-sanayi entegrasyonunu hızlandıran ve tarımsal sanayinin gelişmesine önemli katkı sağla-
yan kırsal kalkınma desteklerine devam edilecektir. 

	Geleneksel ürünlerin katma değerleri yüksek ürünler haline getirilmesinin teşvik edilmesi ile mar-
kalaşma ve coğrafi işaret çalışmalarına öncelik verilecektir. 

	Tarım ürünlerinde piyasa düzenleme mekanizmalarının etkin uygulanması ve fiyat dalgalanmala-
rının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen etkin çalışmalara devam edile-
cektir. 

	Hayvancılıkta arz dengesi ve çiftçi gelirlerinde istikrarın sağlanması amacıyla et ve sütte oluşturu-
lan piyasa düzenleme mekanizmalarının etkin kullanımı sağlanacaktır. 

	Büyükbaş hayvancılıkta yüksek verimli etçi ve sütçü ırkların yaygınlaştırılması ve etçi ırklardan et, 
sütçü ırklardan süt elde edilmesi stratejisi uygulanacaktır. 
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	Küçükbaş hayvancılığa geçişi hızlandıracak çalışmalar yapılacaktır. 

	Okul Sütü uygulamasına devam edilecektir. 

	Meraların ıslahı ve kullanımda yaşanan sorunların çözülmesi sağlanacak ve mera ıslah ça-
lışmaları hızlandırılacaktır. 

	Arz açığı olan ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi teşvik edilecektir.

	Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetleri geliştirilecek, üretimin her aşamasında 
kullanılan bitki koruma ürünleri kontrol altına alınacaktır. 

	Hayvan hastalıklarının eradikasyonunu sağlayacak çalışmalara ağırlık verilerek hayvan sağ-
lığı ve gıda güvenilirliği güvence altına alınacaktır. 

	Sözleşmeli üretimin artırılması sağlanacaktır. 

	Tarım sigortası uygulamaları geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır.

	Kuraklık ve aşırı soğuğun üretimdeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak, AR-GE 
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