
 

PROJELER 

1. SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN 

KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ  

 
Projenin amacı: 

Projenin Amacı yüzey ve yeraltı sularında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan bitki besin 

maddesi kirliliğinin azaltılarak, çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir 

kullanımın sağlanmasıdır. 

Proje ile; 

18 Şubat 2004 tarih ve 25317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 23 Temmuz 2016 tarih 

ve  29779 sayılı Resmî Gazetede revize edilerek yürürlüğe giren “Tarımsal Kaynaklı Nitrat 

Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği”  hükümlerinin karşılanabilmesi için 2004 

yılından bu yana yapılan yatırım ve faaliyetlerin güçlendirilerek söz konusu hükümleri tam 

olarak karşılayacak kurumsal kapasitenin oluşturulması, Sularda tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanan nitrat kirliliğini önlemeye ve azaltmaya yönelik uygulamaları içeren İyi Tarım 

Uygulamaları Kodunun geliştirilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 

Proje Faaliyetleri: 

Mevcut Su Kalitesi izleme istasyon sayıları havzaları temsil edecek şekilde arttırılarak izleme 

faaliyetleri sürdürülmüştür. Tarım alanları içerisinde kalan yer altı ve yerüstü sularında seçilen 

4400 su numunesi istasyonunda;  yüzey sularında ayda bir kez, yer altı sularında ise üç ayda bir 

nitrat ve ötrofikasyon parametreleri izlenmiştir.Laboratuar cihaz, araç ve gereçleri ile taşıt 

alımları yapılarak Bakanlığın izleme altyapısı güçlendirilmektedir. 

İzleme sonuçlarına bağlı olarak Nitrata Hassas Bölgeleri belirleme çalışmalarına devam 

edilmektedir. 

Sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile önlenmesine 

yönelik alınması gereken tedbirleri içeren İyi Tarım Uygulamaları Kodu konusunda bakanlık 

personelinin kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim çalışmaları yürütülmektedir.  

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği izleme sonuçlarının kaydedildiği ve 

değerlendirildiği web tabanlı Nitrat Bilgi Sisteminin (NİBİS)  geliştirilmesi ve etkin olarak 

kullanılması için çalışmalar yürütülmektedir. 

Sularında tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğini önlemeye yönelik tedbirleri içeren  Sularda Tarımsal 

Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları 

Kodu Tebliği 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

İyi Tarım Uygulamaları Kodunun uygulamaları hakkında çiftçilerin bilinçlendirilmesi için 

demonstrasyon çalışmaları yürütülmektedir. 

Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği konusunda Kamu Spotu hazırlama 

çalışmaları yürütülmüş ve bir adet kamu spotu hazırlanarak yayımlanmıştır. 

Nitrata hassas bölgeler belirlendikten sonra, sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat 

kirliliğini önlemeye yönelik tedbirleri içeren iyi tarım uygulamaları kodu çerçevesinde her nitrata 

hassas bölgeye özgü tarımsal eylem planları hazırlanacaktır. 

 

 

2. AVRUPA YEŞİL TARIM KURALLARINA TÜRK TARIM 

SİSTEMİNİ TEŞVİK ETMEK İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ  



 

1. Projenin amacı: 

Projenin hedef kitlesi olan GTHB personeli, tarım danışmanları, çiftçiler ve tarım üreticileri 

örgütleri, çevre ile ilgili STK’ların, Türk tarım politika ve uygulamalarına  ‘Daha Yeşil’ tarım 

için AB kuralları doğrultusunda yön vermelerini sağlamak amacıyla,  kapasitelerini ve çevre 

farkındalıklarını artırmaktır.  

 

Proje Bileşenleri: 

1. Kapasite Artırım Bileşeni 

Avrupa yeşil tarım uygulamalarının Türkiye’de anlaşılması ve hayata geçirilmesini sağlamak 

amacıyla kapasite artırımı,  

2. Farkındalık Artırımı Bileşeni 

Kırsal kalkınma çerçevesinde yeşil tarım uygulamaları, iyi tarım uygulamaları kodu ve tarımsal 

faaliyetlerin neden olduğu kirlilik konularında farkındalık artırımı, 

3. Fayda- Maliyet Analizi Bileşeni 

Yeşil tarım uygulamalarının vazgeçilmez bileşeni olarak Nitrat Direktifi’nin ülke çapında 

uygulanmasının güçlendirilmesi ve fayda/maliyet analizi yapılarak Nitrat Direktifi 

Uygulamalarının Türkiye’ye maliyeti hesaplanacaktır. 

 

 

Proje Faaliyetleri: 

AB "Yeşillendirme" tarım politikaları ve uygulamaları ve Nitrat Direktifi Uygulamaları 

konusunda toplam 500 kişinin katılımı ile eğitimler yapılacaktır. 

AB ülkelerine "yeşil tarım” uygulamalarına odaklanan çalışma ziyaretleri yapılacaktır. 

7 farklı bölgede bir dizi ‘yeşillendirme’ uygulama pratiklerini örneklerle gösteren 13 tarla 

demonstrasyonu gerçekleştirilecektir. Demonstrasyon sahalarında tarla günleri tarla günleri 

düzenlenecektir. 

Türkiye koşullarına uyarlanmış biçimde tarımsal işletmelerin çevresel performansının 

değerlendirilmesi için bir yazılım hazırlanacaktır. 

Tanıtım ve farkındalık artırıcı afiş, broşür,  kamu spotu, video film ve animasyonlar ve çiftçi 

rehberleri hazırlanacaktır. 

İyi Tarım Uygulamaları Kodunun uygulanmasının Türkiye’ ye maliyetinin belirlendiği fayda 

maliyet analizi hazırlanacaktır. 

İyi tarım uygulamaları Kodu ve eylem planlarının uygulanması için bir yol haritası hazırlanması 

sağlanacaktır.  

Proje 2017 yılı Temmuz ayında başlamış olup 2019 yılı Temmuz ayında tamamlanacaktır.  

 

 

3. BOZKIR EKOSİSTEMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMU 

İÇİN TARIMSAL UYGULAMALAR PROESİ 

 

Projenin amacı : 

Tarımsal uygulamalarda iklim değişikliğinin etkilerine uyum kapasitesinin arttırılması ile bozkır 

ekosistemlerinin korunması ve bu alandaki insanların refah düzeyinin iyileştirilmesi. 

 



Proje hedefleri: 

İklim değişikliğine uyum (İDU) ile ilgili çalışmaların planlanabilmesi ve uygulanabilmesi için 

kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, 

İklim değişikliğine uyumun (İDU) yerel politikalara ve stratejilere entegre edilerek tarımsal 

uygulamalarda bozkır ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması. 

 

Proje Faaliyetleri: 

Proje Orta Anadoluda  Konyada yürütülmektedir. 

Proje kapsamında; 

İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum (EBA) için;  

 Tarım sistemlerinin iklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki etkilerine karşı 

hassasiyetini belirlenmesi, iklim değişikliği ve kuraklık hassasiyet haritalarının 

oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir.  

 Hassasiyetler belirlendikten sonra, Bozkır ekosistemlerinde tarımsal faaliyetleri iklim 

değişikliğine uyumlu hale getirmek 

 AB iklim politikası ve mevzuatına uyumlu olarak, Ekosisteme Dayalı İklim Değişikliğine 

Uyum Planlarını hazırlayacak kapasiteye ulaşmak,  

 Proje  kapsamında  8 adet çayır biçme makinası , 11 adet katı gübre dağıtım makinasi, 8 

adet pulverizatör, 21 adet anıza doğrudan ekim mibzeri, 35 adet fide dikme aparatı 

alınarak çiftçilerimizin kullanımına sunulacaktır. 

 
 
 


