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Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

ÖNSÖZ
Tarım ve gıda, günümüzün değil, geleceğimizin 
meselesidir. Dünyada; küresel ısınmanın etkilerini 
daha fazla hissettirdiği, su kaynakları rezervlerinin 
azaldığı, tarım topraklarının etkin kullanılamadığı 
bir dönemdeyiz. Bu dönemde önceliğimizin tarım 
olduğunu, gelecek nesillerimizin de yaşamak için 
gıdaya ihtiyacı duyduğunu asla unutmamalıyız. 

Bir tarafta açlığın, diğer tarafta israfın bir arada 
olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Adaletsizliğin, 
gıda paylaşımına fazlasıyla bulaştığı bu yüzyılda, 
insanoğlu hem kendi hakkaniyetine hem de 

geleceğine daha dikkatli bakmalıdır. 

Günümüzde “güvenlik tanımı” içerisine, tarım ve gıda konuları net olarak girmiştir. 
Bu nedenle vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, daha planlı, 
daha verimli ve daha kaliteli üretim yapmak zorundayız.   

Üretmek ve paylaşmak gibi iki önemli hikmeti içinde barındıran Anadolu, 
tarımla kültürü birlikte harmanlamış bir coğrafyadır. Birçok tarımsal ürünün 
anavatanı olan ülkemizde, tarım sektörünü geliştirmek ve vatandaşlarımızın 
gıda güvenliğini garanti altına almak için önemli çalışmalar yürüttük, yürütmeye 
de devam ediyoruz.

Özellikle son 15 yılda sektördeki yapısal sorunların çözümü, üretici gelirlerinin 
yükseltilmesi ve kırsal alanların kalkındırılması amacıyla birçok projeyi hayata 
geçirdik. Bu projeler, tarımsal üretimde yeterliliğimizin güçlenmesine ve 
tarımsal hasılamızın artmasına önemli katkılar sağladı.  

Tarım sektöründe, geçmişteki gayretleri gelecekteki hedeflere bağlamak, 
yapılanın üzerine daha fazlasını katmak felsefesi ve sorumluğu içinde hareket 
ediyoruz. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılan “Milli 
Tarım Projesi” ile tarım ve hayvancılık sektöründe daha yerli ve daha güçlü bir 
modeli hayata geçirdik. 

Bitkisel üretimden, hayvancılığa, topraklarımızın korunmasından sulamaya, 
güvenilir gıdadan kırsal kalkınmaya, su ürünlerinden kurumsallaşmaya kadar 
her alanda çalışmalarımız ve planlamalarımız devam ediyor.

• Toprağımızı koruyup suyla buluşturmanın yanında çiftçimizi de bilgiyle 
buluşturmalıyız. 

• Üretimi artırırken tüketicilere de sağlıklı ve kaliteli gıda sunmalıyız. 
• Yerli ve yeterli üretimi güçlendirirken, Ar-Ge ile yeni bilgi ve teknolojileri 

de üretime kazandırmalıyız. 
• Hayvancılığımıza önem verirken, sürdürülebilir üretim için gerekli 

planlamaları yapmalıyız.  
• Üreticimizin gelirini ve tarımsal hasılamızı artırırken, tarımsal ihracatımıza 

da yeni pazarlar bulmalıyız.
Bahsettiğim bu hedeflere ulaşmak için hizmet kalitesi önceliklerimizden 
birisidir. Etkin hizmet, kalite yönetimiyle olur. Bakanlığımızın sunduğu 
hizmetlerde etkinliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması ve çiftçi 
memnuniyetinin artırılması amacıyla merkez ve taşra teşkilatımızda 
“Kalite Yönetim Sisteminin” kurulması çalışmalarını başlattık. Planlama ve 
performansın esas alındığı bu sistemde temel amacımız, sunulan hizmetten 
en yüksek faydayı sağlamaktır. 
Gıda ve tarım; içeriği ve hitap ettiği kitlesi çok geniş bir sektördür. 80 milyon 
vatandaşımızı ilgilendiren bu sektörde tüm paydaşlarla birlikte, üretimin 
artması, üreticinin alın terinin koruması, tüketicinin yeterli ve sağlıklı gıdaya 
ulaşması için yeni projeleri gelecek dönemde hayata geçireceğiz. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın 2018 yılı bütçesinin, üreticilerimize, 
tarım sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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TARIMDA
MAKRO
GEL‹MELER
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1.1. Tarımsal Büyüme ve Tarımın Milli Gelire Katkısı

Tarım sektörü son 15 yılda önemli bir büyüme trendi yakalamıştır. Bu dönemde 
yaşanan kuraklık ve doğal afetlere rağmen 2003-2016 arasındaki 14 yılın 11’inde 
büyüyerek sürdürülebilir bir gelişme göstermiştir. 

Tarım sektörü 2016 yılında kuraklık ve doğal afetlerin bazı ürünlere olumsuz 
etkisi sebebiyle % 2,6’lık küçülme göstermiştir. Ancak 2017 yılında büyüme 
sürecine tekrar girmiştir. 

2017 yılında tarım sektörü;

• I. Çeyrekte % 1,7,

• II. Çeyreğinde % 4,7,

• 6 Aylık ortalamada 3,6 büyüme göstermiştir. 

Sektörün, üretimde yaşanan olumlu gelişmeler ile 2017 yılını büyüme ile 
tamamlaması beklenmektedir.   

Tarım sektörünün milli gelirimize katkısı 2016 yılında da devam etmiştir. Tarımsal 
GSYH 2016 yılında 161,3 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve toplam GSYH’dan  
% 6,2 pay almıştır. 

2017 yılı ilk 6 aylık verilerine göre tarım sektörünün GSYH’sı bir önceki yılın aynı 
dönemine göre % 14 artış göstermiş ve 49 milyar TL’ye çıkmıştır. 

 2002 2012 2013 2014 2015 2016
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50

100

Tarımsal GSYH 
(Milyar TL)

161,3161,4
134,7121,7121,7

36,9

Kaynak: TÜİK

1.2. Tarımsal Dış Ticaretimizin Geliştirilmesi

Tarım ve gıda ürünleri dış ticareti 2016 yılında Rusya ve bölgemizde yaşanan 
sorunlara rağmen ihracat potansiyelini değerlendirmeye devam etmiştir. Bu 
kapsamda; başta yeni pazarlara yönelik çalışmalar ve yaşanan siyasi sorunların 
çözümüne yönelik atılan adımlarla tarım ve gıda ürünleri ihracatı gelişme 
ivmesini sürdürmüştür. 

Özellikle Rusya konusunda tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde yaşanan 
sorunların çözümüne yönelik 2017 yılında önemli çalışmalar yapılmış olup, 
birçok ürünün ihracatı yeniden başlamıştır.    

Dış Pazar Olanaklarının Geliştirilmesi Çalışmaları 

Tarımsal ihracatımızın artırılması, mevcut pazarlarımızın çeşitlendirilmesi, 
sürdürülebilir tarımsal ihracat modelinin oluşturulması ve sektörümüzün 
uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanması amacıyla Bakanlığımızda 2016 
yılında “Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. 
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Dış Pazar Stratejileri Çalışma Grubu koordinatörlüğünde, tarımsal ihracatımızın 
geliştirilmesi amacıyla, tarım iş forumları organize edilmiş, özel sektörle işbirliği 
içinde uluslararası fuarlara katılım sağlanmıştır. 

Tarım İş Forumları ve Sektörel Ticaret Heyet Ziyaretleri

Bakanlığımızca, dünya pazarlarında ülkemizin mevcut konumunu korumak ve 
pazar payını artırmak için potansiyel hedef pazarlara yönelik tarımsal ticaret 
heyeti ziyaretleri ve tarımsal iş forumları gerçekleştirilmektedir.  

2016 yılında 3 adet, 2017 yılında ise 8 adet olmak üzere toplam 11 adet “Tarım 
İş Forumu” düzenlenmiştir. 

Tarım İş Forumları
1. Gürcistan 
2. İran
3. Ukrayna 
4. Çekya
5. Azerbaycan 
6. Arnavutluk

7. Sırbistan 
8. Rusya 
9. Katar 
10. Afrika Kıtası
11. Arap Dünyası 

Bu forumlarda, tarım sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, ihracatçılar ve 
sektörde yer alan diğer iş adamlarımız, muadili ülkenin iş adamları ile yüz yüze 
görüşmeler yaparak tarımsal ticaretimizi artırma yolunda son derece verimli 
çalışmalar yapmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığımız ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu temsilcilerinin 
oluşturduğu bir sektörel ticaret heyeti Ukrayna’da çeşitli görüşmeler 
gerçekleştirmiştir.

 Uluslararası Tarımsal Organizasyonlara Katılım

• Tarım sektörümüzün uluslararası düzeyde tanıtımı ve bu alanda yer alan 
firmalarımıza ihracatta öncülük etmek adına tarım, hayvancılık, gıda ve ilgili 
diğer konulardaki uluslararası fuarlara katılım sağlanmıştır. 

• Bu kapsamda ihracat yeteneğine haiz üst birlikler söz konusu fuarlara davet 
edilerek, uluslararası tecrübelerini ve ihracat olanaklarını artırmaları yolunda 
önemli adımlar atmaları sağlanmaktadır.  

• Ayrıca Sudan ve Kazakistan’da gerçekleştirilen uluslararası “İş Forumları”, 
“İş Fırsatları Toplantıları” ve “Pazar Geliştirme Organizasyonlarına” katılım 
sağlanarak ilgili ve diğer katılımcı ülkeler ile ihracat odaklı ilişkiler 
kurulmuştur.   

Sektörel Dış Pazar Toplantıları

• Bakanlığımızda, ihracatın önünde yer alan sorunların ele alındığı ve hedef 
pazarların değerlendirildiği “Sektörel Dış Pazar Toplantıları” organize 
edilmektedir. 

• Bu toplantılarda; sektörün dış pazar odaklı sorunları tespit edilmekte, çözümü 
yolunda adımlar atılmakta ve buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda hedef 
ülkelere yönelik modeller geliştirilmektedir. 

• 2017 yılında Çanakkale ilinde düzenlenen “Peynir Çalıştayı” ile peynirin 
üretim ve pazarlanmasına yönelik yol haritası belirlenmiştir. 

Tarımsal Dış Ticaret Verileri

• Tarım ve gıda ürünleri ihracatı 2016 yılında 16,2 milyar $, ithalatı 11 milyar 
$, dış ticaret fazlası ise 5,2 milyar $ olmuştur. 

2017 yılında açıklanan ilk 8 aylık verilere göre 10,4 milyar $ tarım ve gıda 
ürünleri ihracatı yapılmıştır. 
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1.3. Tarımsal Kredi Kullanımı 
Kredi Kullanım Miktarı  

Tarımsal kredilerde, % 25-100 arasında faiz indirimi yani sübvansiyon uygulaması 
devam etmektedir. Böylece üreticilerimiz % 0 ila % 8,25 cari faiz aralığında 
sübvansiyonlu kredi kullanabilmektedir.     

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2016 yılında toplam 34 
milyar TL tarımsal kredi kullandırılmıştır. 2017 yılında ise ilk 9 aylık dönemde 
26,3 milyar TL kredi kullandırılmıştır. 

 

 

 Tarımsal Kredi Kullanımı 
(Ziraat Bankası+Tarım Kredi Kooperatifleri Milyar TL)
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Kaynak: Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri *9 Aylık değeridir

Hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulaması devam etmektedir. 2010 yılı 
Ağustos ayından 2017 yılı Eylül ayına kadar olan dönemde;

• 423 bin üreticiye 

• 10,5 milyar TL faizsiz kredi kullandırılmıştır. 

Tarımsal Dış Ticaret Tablosu 

Yıllar İhracat  
(Milyon $)

İthalat  
(Milyon $)

Denge   
(Milyon $)

2002 3.752 2.006 1.746

2012 15.251 10.734 4.517

2013 16.977 11.200 5.777

2014 17.995 12.418 5.577

2015 16.789 11.243 5.546

2016 16.249 11.038 5.211

2017 (8 Aylık) 10.441 8.205 2.236

Kaynak: TÜİK verilerinden Harmonize Sisteme göre (HS, 2’li GTİP) derlenmiştir.  (Harmonize sistem 99 

dış ticaret faslından tarım, hayvancılık ve gıda ile ilgili ilk 24 faslın toplamıdır.) 

2016 yılında Tarım ve Gıda İhracatında İlk 10 Ürün  

Sıra Ürünler İhracat Değeri (Milyon $)

1 Fındık 1.828    

2 Buğday Unu 1.078    

3 Su Ürünleri 790

4 Makarna 439    

5 Kuru Üzüm 426

6 Tütün (işlenmemiş) 363   

7 Kanatlı Eti 361

8 Tatlı Bisküvi 324

9 Mandarin 322  

10 Limon 305

Kaynak: TÜİK 
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Tarımsal kredilerin geri dönüş oranları 2016 yılında; 

• Ziraat Bankası’nda % 99,1, 

• Tarım Kredi Kooperatiflerinde % 97,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Tarımsal Kredi Borçlarının Yapılandırılması 

Bakanlığımızca, tarımsal kredilerde yaşanan sorunların giderilmesi, gerek kredi 
kullanımı, gerekse ödemelerde üreticilere kolaylıklar sağlaması amacıyla yapılan 
çalışmalara gerekli katkı ve destek sağlanmaktadır.

Bu kapsamda; 6824 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
08.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve muaccel durumdaki tarımsal kredilerde 
yapılandırma sağlanmıştır. 

Bu düzenleme ile üreticilerin 31.12.2016 tarihi itibariyle Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerinde muaccel hale gelen tarımsal kredi borçları 5 yıl 
vadeye yayılarak taksitlendirilmiş ve yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma 
kapsamında uygulanan % 11 oranındaki basit faizin % 6’sı Hazine Müsteşarlığı 
tarafından karşılanmıştır.

Tarımsal Kredi Kullanımında Rehin Şartlarında Yapılan Düzenleme 

20.10.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6750 sayılı “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 
Kanunu” ile 31.12.0016 tarihinde yürürlüğe giren ilgili Yönetmelik kapsamında 
tarımsal kredi kullanımında teminat vasfı olan ve rehne konu olabilecek 
taşınırlarda düzenlemeler yapılmıştır.  

Bu düzenleme ile tarımsal kredi kullanmak isteyen üreticilerimiz için rehin 
şartları kolaylaştırılmış, tarımsal varlıkları ve ürünleri rehin kapsamına alınmıştır. 
Böylece çiftçilerimiz; bahçesindeki fındıktan ahırındaki hayvana, meyve 
ağaçlarından tarımsal ürünlerine kadar geniş bir yelpazede taşınırlarını teminat 
olarak gösterebilecektir.
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2.
BAKANLIĜIMIZ
2018-2022
DÖNEM‹
STRATEJ‹K 
PLANI
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2.1. Stratejik Planın Hazırlanma Süreci
Bakanlığımızca, 2013-2017 Stratejik Plan döneminin tamamlanması ile 
günümüzdeki politik, sosyal ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak 2018-2022 
dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. 

Bakanlığımızın 3. Stratejik Planı olan 2018-2022 Planında; bir önceki Stratejik 
Planda olduğu gibi, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri, onların 
memnuniyetini esas alarak, yerinde, zamanında ve kaliteli bir şekilde sunmak 
temel ilke olarak benimsenmiştir. 

Bu kapsamda Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin getirdiği stratejik 
yönetim anlayışı ile ulusal kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak 
faaliyetlerin planlanması hedeflenmiştir. 

Bakanlığımız 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı, temel politika ve öncelikler 
itibariyle 10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 
katılımcı yöntemlerle ve hesap verilebilirliğin sağlanması gayesiyle hazırlanmıştır. 

Planlama ile faaliyetlerin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve 
kamu kaynağının kullanımına ilişkin olarak parlamento ve kamuoyunun 
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Bakanlığımızın çalışmalarının ve Türk tarımının gelecek beş yılına yön verecek 
olan 2018-2022 Dönemi Stratejik Planımızın oluşturulma sürecinde, ön hazırlık 
çalışması niteliğinde literatür taraması ve araştırmalar yapılmış, gıda, tarım 
ve hayvancılık alanında Türkiye’nin tarihsel dönüşümü ve potansiyel gelişim 
alanları incelenmiştir. 

Üst politika belgelerinin analizleri yapılmıştır. Bakanlığımızın faaliyetlerini 
etkileyen dış paydaşlarının kurum ile ilgili düşüncelerini ve sahip oldukları Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı algısını anlamak amacıyla geniş katılımlı bir 
çalıştay düzenlenmiştir.

Stratejik Planda, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda ve bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak şekilde, tüm iç ve dış paydaşların 
görüşlerine yer verilmiştir. 

Yapılan araştırmalar, fikir geliştirme toplantıları, iç ve dış paydaşlara yönelik 
analizlerde elde edilen bulgular ve bilgiler çerçevesinde, Bakanlığımızın 
Stratejik Planına temel oluşturacak konulara ilişkin ortaya çıkan fikirler 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle misyon, vizyon, temel değerler, amaç 
ve hedefler belirlenerek bütçeleme çalışmaları yapılmıştır. 

2.2. Stratejik Planın İçeriği   
Misyonumuz:

• Sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal 
kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar 
belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.

Vizyonumuz:

• Gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü 
bir Türkiye.

2018-2022 Stratejik Planlama Döneminin temel misyon bileşenleri olarak 
vizyoner hedefler anlamında Bakanlığı ileriye taşıyacak ve Türkiye’de tarımsal 
üretimin gelişmesi açısından stratejik görülen 7 bileşen belirlenmiştir. 

1.  Tarımsal Üretim ve Arz Güvencesi

2.  Gıda Güvenilirliği

3.  Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

4.  Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma

5.  Su Ürünleri ve Balıkçılık Kaynakları Yönetimi 

6.  Araştırma - Geliştirme 

7.  Kurumsal Kapasite

Bu eksenlerin her biri ülkelerin özel planlamalar yaptığı ve uzun vadeli stratejiler 
geliştirdiği alanlardır. Türkiye tarım politikasının geleceğini bu yeni eksenleri 
temel alarak inşa edecektir.
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3.  
TARIMSAL 
DESTEKLER 
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3.1. Tarımsal Desteklerde Yeni Düzenlemeler

2017 yılı tarımsal destek uygulamalarında, mazot desteği başta olmak üzere 
bazı desteklerde birim destek miktarları artırılmış, bazı konularda yeni destekler 
başlatılmıştır.

Mazot maliyetinin % 50’sinin desteklenmesi

• Yeni uygulamada ürün bazında mazot maliyetinin % 50’si destek olarak 
üreticilerimize ödenecektir. 

• Mazot desteği olarak ürüne göre 9-36 TL/dekar arasında, nadas alanlarına  
5 TL/dekar destek verilmektedir.

Bitkisel üretime yönelik desteklerde yeni düzenlemeler

• Toprak analizi desteğinde yeni bir modele geçilmiştir. Toprak numuneleri, 
koordinat belirleyen cihazlar kullanılarak laboratuvar teknik personelince 
alınacaktır. Ayrıca, toprak analizi destekleme ödemeleri doğrudan 
yetkilendirilmiş toprak analizi laboratuvarlarına yapılacaktır.

• Kütlü pamuk pirim desteği kg başına 75 kuruştan, 80 kuruşa çıkarılmıştır.

• Dane mısır prim desteği kg başına 2 kuruştan, 3 kuruşa çıkarılmıştır. 

• İyi tarım uygulamalarında çeltik ve su ürünleri destekleme kapsamına 
alınmıştır.

• Sertifikalı yerfıstığı, baklagil ve yem bitkileri tohumu kullanan çiftçilere 
verilen destekler % 50 - % 70, patates tohumu kullanan çiftçilere verilen 
destekler % 100 oranında arttırılmıştır.

• Aşılı sertifikalı fidan üretim desteği 0,5 TL/adet, aşılı fidanlarda 1 TL/adet 
olarak uygulanmaya başlamıştır.   

• Sertifikalı çilek fidesi desteği dekara 350 TL’den 400 TL’ye çıkarılmıştır. 

• Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği danışman başına 30.000 TL’den 
35.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Hayvancılık ve su ürünlerine yönelik desteklerde yeni düzenlemeler
• Yetiştirici bölgesi olan illerde buzağı ve malak desteklerine ilave 200 TL 

destek verilecektir. 

• Döl kontrolü ve Bakanlıktan izinli olarak üretilen embriyodan doğan 
buzağılara ilave olarak 50 TL ödenecektir.

• Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde 200 başa kadar 
düve alımında Bakanlıkça belirlenecek bedelin % 30’u kadarlık kısmı 
desteklenecektir.   

• Yem bitkileri desteklemelerinde; yoncada kuru alandaki destek miktarı dekar 
başına 35 TL’den 40 TL’ye, korunga ’da ise dekar başına 45 TL’den 60 TL’ye 
çıkarılmıştır. 

• Yem bitkileri tohumu üreten firmalara verilen destekler % 50 artırılmıştır.

• Ana arı ve damızlık ana arı destekleme kapsamına alınmıştır. 

• İpekböcekçiliğinde tohum desteği 50 TL’den 70 TL’ye çıkarılmıştır. 

• Tiftik üretim desteği 22 TL/kg’den 27 TL/kg’ye çıkarılmıştır. 

• Hastalıktan ari işletme, atık desteği ve aşı desteklerinin birim fiyatlarında 
önemli artışlar yapılmıştır. 

• Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında Sığırların Nodüler Ekzantemi 
(Büyükbaş) hastalığı aşısı destek kapsamına alınmıştır.

• Geleneksel kıyı balıkçılığı, devamlılığının sağlanması ve kayıtlılığın artması 
için destek kapsamına alınmıştır.  10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı 
balıkçı tekne sahiplerine, tekne başına 500 ile 1000 TL arasında destek 
ödenecektir.

• 39-45 metre arası ve 46 metre ve üzeri balıkçı gemisini avdan çıkaracaklara 
yapılacak destek miktarlarında artış yapılmıştır.
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• Mevcut alabalık destekleme birim fiyatına ilaveten kilogram başına 0,25 TL 
ilave destek ödenecektir.  

• Balık tanıma kartı  (etiket) uygulaması ile entansif olarak su ürünleri 
yetiştiricilik faaliyetinde bulunan üreticilere adet başına 0,02 TL etiketleme 
desteği ödenecektir. 

3.2. Tarımsal Destek Ödemeleri 
Toplam Tarımsal Destek Ödemeleri

Tarım sektörüne 2017 yılında toplam 12,8 milyar TL nakit destek sağlanmıştır. 
2017 Ekim ayı itibariyle 10,4 milyar TL destek ödenmiş olup, ödemeler devam 
etmektedir.

2017 yılsonu dikkate alındığında son 15 yılda çiftçilerimize toplam 103 milyar 
TL nakit hibe destek sağlanmış olacaktır.  

2018 yılında ise üreticilerimize 14,5 milyar TL tarımsal destek sağlanması 
planlanmaktadır.

Toplam Tarımsal Destek 
(Milyar TL)

 2002 2013 2014 2015 2016 2017* 2018**
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16 14,512,8
11,6

10,09,18,7

1,8

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı *yılsonu miktarıdır. **bütçe miktarı

Alan Bazlı Tarımsal Destekler

Alan bazlı destekler kapsamında; mazot, kimyevi gübre, organik tarım ve iyi tarım 
uygulamaları, fındık üreticilerine yönelik destekler ile 5 dekar ve altındaki küçük 
aile işletmelerine yönelik destekler verilmektedir.  

Alan Bazlı Destek Ödemeleri kapsamında;

• 2016 yılında toplam 2 milyar 694 milyon TL destek ödenmiştir.

• 2017 yılında ise Ekim ayı itibariyle 2 milyar 658 milyon TL destek ödenmiştir. 

2017 yılı için Ekim ayı itibariyle alt gruplar bazında bakıldığında;

• 1 milyar 530 milyon TL mazot ve kimyevi gübre desteği,

• 281 milyon TL organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteği, 

• 843 milyon TL fındıkta alan bazlı gelir desteği,

• 3,7 milyon TL 5 dekar ve altındaki küçük aile işletmesi desteği ödemesi 
yapılmıştır. 

Fark (Prim) Ödemeleri

Fark ödemeleri kapsamında; stratejik ve arz açığı olan ürünlere prim desteği 
verilmektedir. Fark ödemeleri 2017 yılında uygulamaya giren “Havza Bazlı 
Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Modeli” kapsamında yapılmaktadır. 

Fark ödemesi desteği kapsamında;

• 2016 yılında 3 milyar 129 milyon TL, 

• 2017 yılında ise Ekim ayı itibariyle 3,2 milyar TL ödeme yapılmıştır.  

• Yılsonunda destek miktarının 3,3 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir.   

• 2003-2017 döneminde toplam 29,7 milyar TL fark desteği ödemmiş olacaktır.   
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  Fark (Prim) Ödemeleri
 (Milyon TL)  

2002 2013 2014 2015 2016 2017*
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Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  *Yılsonu miktarıdır.

Hayvancılık Destekleri 

Hayvancılık destekleri son 15 yılda önemli miktarda artırılmıştır. Destek 
miktarının yanında üretimin geliştirilmesine yönelik çeşitlendirilen destekler, 
hem üretime hem de sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlamaktadır. 

 Hayvancılık destekleri kapsamında;

• 2016 yılında 3 milyar TL, 

• 2017 yılında ise Ekim ayı itibariyle 3,1 milyar TL ödeme yapılmıştır. 

• Yılsonunda destek miktarının 3,8 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir.   

• 2003-2017 döneminde toplam 24,5 milyar TL hayvancılık desteği ödenmiş 
olacaktır.

  

2002 2013 2014 2015 2016 2017*

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  *Yılsonu miktarıdır.

Hayvancılık Destekleri 
(Milyon TL) 3.793
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Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  *Yılsonu miktarıdır.

Diğer Tarımsal Destekler 
Bakanlığımızca sağlanan diğer bazı desteklerin 2017 yılı ödemeleri Ekim ayı 
itibariyle aşağıda yer almaktadır. 

Diğer Tarımsal Destekler  

Destek Adı Destek Miktarı    
(Milyon TL)

Tarımsal sigorta desteği 406
Çay budama masrafı ve tazminatı 181 
Sertifikalı tohum kullanım ve üretim desteği 246
Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği 25 
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) 20
Ar-Ge desteği 3,5
Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 11,5
Lisanslı depoculuk desteği 11
Kırsal kalkınma desteği (Ulusal Kaynak+ IPARD Eş 
inansmanı + Genç Çiftçi Hibeleri) 380

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

  

  



2018 Yılı Bütçe Sunumu 2018 Yılı Bütçe Sunumu

28 29

4.  
GÜVEN‹L‹R 
GIDA ARZI 
VE SA∕LIKLI 
BESLENME 
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4.1. Gıda Etiketlerinde Uygulamaya Geçen Yeni Düzenlemeler  

Gıda Etiketleme Yönetmeliği, 26 Ocak 2017 tarihli düzenleme ile “Gıda Etiketleme 
ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” ve “Beslenme ve Sağlık Beyanları 
Yönetmeliği” adı altında ikiye ayrılmıştır. 

• Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği tüketicinin gıda 
hakkında bilgilendirilmesi ile ilgili yeni uygulamaların yanı sıra toplu tüketim 
yerlerine getirilen yeni zorunlulukları da kapsamaktadır. 

• Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği ise tüketicilerin satın almış 
oldukları gıdaların etiketlerinde yer alabilecek beslenme ve sağlık beyanlarını 
ele almaktadır.  

Ayrıca, yeni mevzuat gıda işletmecilerinin sorumluluklarını yeniden tanımlarken 
tüketicilere de güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşma konusunda yeni imkanlar 
sunmaktadır. Tüketicilerin gıda hakkında en doğru ve açıklayıcı şekilde 
bilgilendirilerek daha bilinçli seçimler yapması sağlanacaktır.

Bakanlığımız tarafından etiketleme ve tüketiciyi bilgilendirme kurallarına yönelik 
kılavuz hazırlanmış ve Bakanlık web sayfasında kamuoyuna duyurulmuştur. 

Gıdaların Etiketinde Enerji ve Besin Öğelerine Yönelik Düzenlemeler

• Mevcut durumda beslenme yönünden isteğe bağlı olarak veya gıdanın belirli 
koşulları sağlaması durumunda yapılan etiketleme, yeni düzenleme ile hazır 
ambalajlı bütün gıdalarda zorunlu hale getirilmiştir.  

• Hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde gıdanın 100 gr veya 100 ml’sinde 
enerji değeri ile birlikte besin öğeleri miktarının da (yağ, doymuş yağ, trans 
yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz) yer alması zorunlu olmuştur. 

Enerji İçecekleri İle İlgili Düzenlemeler

•	Yeni düzenleme ile enerji içecekleri spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve 
hastanelerde piyasaya arz edilemeyecek ve reklamı yapılamayacaktır.

• 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmayacaktır.

• Enerji içecekleri son tüketiciye ambalaj bütünlüğü korunarak sunulacak, 
toplu tüketim yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak enerji içeceği reklam 
ve tanıtımı yapılamayacaktır. 

• Ürünlerin etiketinde en az 3 mm punto karakter olacak şekilde   “Alkol ile 
karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir.” ifadesi bulunacaktır.

Toplu Tüketim Yerlerinde Yeni Uygulamalar

• Lokanta, restoran ve kafe gibi gıda toplu tüketim yerlerinde tüketicilere 
arz edilen gıdanın adı ve alerjen bileşenlerin belirtilmesi zorunlu hale 
getirilmiştir. 

• Ayrıca gıdanın bileşiminde etil alkol ve/veya domuzdan elde edilen madde 
bulunması durumunda da aynı şekilde tüketiciler net olarak bilgilendirilecektir.

• Bu bilgiler tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde menüler, yazı tahtaları, 
broşür benzeri araçlar vasıtasıyla son tüketiciye sunulacaktır. 

Beslenme ve Sağlık Beyanlarının Kapsamı ve Kısıtlamalar 

• Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği ile gıdalarda 12 beslenme beyanı 
ve 203 sağlık beyanı kullanılabilecektir. 

• Beslenme ve sağlık beyanı tanımları yeniden düzenlenmiştir. 

• Gıdanın veya bileşiminde bulunan öğelerin sağlıkla ilişkisini belirten sağlık 
beyanları, tedavi amaçlı olmayıp vücudun normal fonksiyonlarını devam 
ettirmesi yönünde olacaktır. 

• Gıdaların etiketinde kullanılmasına izin verilen beslenme ve sağlık beyanları, 
mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla gıdanın tanıtımı ve reklâmında da 
kullanılabilecektir. Ayrıca beyan ve beyan koşuluna ilişkin bilgi, etiket ile aynı 
görüş alanında ve bir arada yer alacaktır.
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• Sağlık beyanlarındaki koşullar ve kısıtlamalar yeniden düzenlenmiştir. 
Gıdanın tüketilmemesi durumunda sağlığın olumsuz etkilenebileceğini 
ileri süren beyanlar, kilo/ağırlık kaybının miktarına veya oranına atıfta 
bulunan beyanlar, bireysel olarak doktorların veya sağlık profesyonellerinin 
tavsiyelerine atıfta bulunan beyanlar kullanılamayacaktır. 

4.2. Çiğ Süt Satışına Yönelik Düzenlemeler   

Bakanlığımızca tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda çiğ sütün bakkal, 
market vb. yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye satışına yönelik yeni 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Çiğ süt kalitemizin artmasına katkı sağlayacak bu düzenlemeler ile üreticilerimiz 
sütünü daha yüksek fiyata satabilirken, tüketiciler de sağlıklı ve kaliteli çiğ süte 
kolaylıkla erişim sağlayacaklardır. 

 Çiğ sütte yapılan düzenlemeler şu şekildedir;

• Son tüketiciye arz edilecek çiğ süt sadece “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin 
Sağlık Sertifikası”na sahip, bruselloz’dan ve sığır tüberkülozu’ndan ari süt 
üreten hayvancılık işletmeleri tarafından arz edilebilecektir. 

• Çiğ inek sütü için toplam bakteri sayısı her mililitrede 100.000’in altında, 
somatik hücre sayısı ise her mililitrede 400.000’in altında olacaktır. 

• Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez kabul edilerek 200 kilometrelik 
yarıçap içerisinde yer alan sabit bir yerde konuşlandırılmış otomatik satış 
makinaları veya bakkal, market vb. yerel perakendecilerde son tüketiciye arz 
edilecektir. 

• Süt üreten hayvancılık işletmesinde hazır ambalajlı hale getirilmiş çiğ süt 
ise 500 kilometrelik yarıçap içerisinde son tüketiciye arz edilebilecektir.

• Çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içerisinde 
gerçekleştirilecektir.

• Çiğ sütün son tüketim tarihi ise ilk sağımdan itibaren 48 saati geçmeyecektir. 

• Çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında aşağıdaki bilgiler tüketiciye sunulacak 
ve talep edilmesi durumunda bu bilgiler yazılı olarak tüketiciye verilecektir.

• Ürünün adı (“ÇİĞ İNEK SÜTÜ” vb.),

• Üreticinin adı soyadı veya ticari unvanı, adresi ve hayvancılık işletme 
numarası,

• Sağım tarihi, 

• Son tüketim tarihi,

• “KULLANMADAN ÖNCE KAYNATIN” ve “0 - 4 °C’de BUZDOLABINDA 
MUHAFAZA EDİNİZ” bilgileri yer alacaktır. 

4.3. Gıda, Yem ve Diğer Gıda Hammaddelerinin Kontrol ve Denetim

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

Gıda Denetimleri 

Bakanlığımız tarafından gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 
denetim ve kontroller her geçen yıl artırılarak sürdürülmektedir. 

Risk esaslı olarak yürütülen kontrollerde 2016 yılında Türkiye genelinde 894 bin 
gıda denetimi yapılmıştır. 2017 yılında ise Ekim ayı itibariyle 6.771 gıda denetçisi 
ile 710 bin adet gıda denetimi yapılmış olup, denetimler devam etmektedir. 
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Gıda Denetim ve Denetçi Sayıları  

2002 2016 2017*

Gıda Denetçi Sayısı 1.500 6.303 6.771

Gıda Denetim Sayısı 39.646 893.964 709.861

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   *Ekim ayı itibariyle

Sağlıksız, Taklit ve Tağşiş Yapan Gıda Firmalarının Kamuoyuna İfşası 

2012 yılında yapılan düzenleme ile sağlığa zararlı gıda üreten, taklit veya 
tağşiş yapan firmalara ilişkin bilgiler Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulmaya 
başlanmıştır. 2012-2017 yılları arasında değişik dönemlerde 19 kez kamuoyuna 
açıklama yapılmıştır. Bu kapsamda; 

• Toplam 642 firmanın 1.323 farklı parti ürününün kamuoyuna duyurusu 
yapılmıştır. 

• 1.121 parti ürün taklit-tağşiş kapsamında, 202 parti ürün ise içerisinde 
bulunmaması gereken ilaç etken maddesi veya boyar madde bulunması 
nedeniyle kamuoyuna ifşa edilmiştir. 

ALO 174 Gıda Hattı

• ALO 174 Gıda Hattı’na tüketicilerden gelen ihbar, şikayet, öneri ve diğer 
talepler web tabanlı yazılım sayesinde anında 81 İl Müdürlüğümüze 
iletilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır. 

2009 yılında başlayan uygulama kapsamında 2017 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 
1,9 milyon adet arama yapılmıştır.   

ALO 174 Gıda Hattına Gelen Aramalar 

Konu 2009 2016 2017* 2009-2017 
TOPLAM

Toplam arama sayısı 155.262 209.979 131.106 1.901.858

İhbar/şikayet kapsamında 
olan arama sayısı 20.951 77.384 57.940 462.649

Sonuçlandırılan ihbar/
şikayet sayısı 20.951 77.384 54.889 459.577

Uygulanan cezai işlem sayısı 3.765 3.829 2.764 42.516

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   *Ekim Ayı itibariyle

Yem Denetimleri

Yem denetimleri risk esaslı olarak; üretim işletmelerinde, yem satış-depolama 
yerlerinde ve hayvancılık işletmelerinde yapılmaktadır. 

Yem işletmelerinde yapılan denetimlerde işletmeler hijyen şartlarına uygunluk 
yönünden denetlenmekte ve kendi işletmesi için üretilen veya piyasaya arz edilen 
yemlerin yem güvenilirliğine uygunluğu yönünden analizleri yapılmaktadır. 

Yıllık olarak hazırlanan “Yem Kontrol Planı” kapsamında;

• 2016 yılında, toplam 21.759 denetim yapılmış olup, bu denetimlerde 7.878 
adet numune alınmıştır. Yapılan denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit 
edilen işletmelere 431 yasal işlem uygulanmıştır. 

• 2017 yılı Ekim ayı itibariyle ise; toplam 14.486 denetim yapılmış olup, bu 
denetimlerde 6.299 numune alınmış ve yapılan denetimler sonucunda 
uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 270 yasal işlem uygulanmıştır.

GDO’lu yemlerin izlenebilirliğinin daha etkin yürütülebilmesi için web tabanlı 
Yem Kontrol ve Takip Sistemi çalışmaları sürdürülmektedir.
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Gıda Güvenilirliğinde Risk Değerlendirme Çalışmaları

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve böylece insan sağlığının korunabilmesi 
için gıda ve yem zincirinde bilimsel risk değerlendirilmesine başvurulması, 
uluslararası alanda yeni bir yaklaşımdır. 

Ülkemizde de müdahale ve çözüm üretiminde gecikmelere neden olmadan, 
özgün, güvenilir, hızlı ve zamanında bilimsel esaslı risk değerlendirmesi yaparak 
karar verme mekanizmalarına katkı sağlayacak yapılanma Bakanlığımızca 2011 
yılında oluşturulmuştur. 

Tamamı bilim insanlarından oluşan Bilimsel Komisyonlar tarafından, gıdalarda 
insan sağlığını tehdit edici potansiyel ya da ortaya çıkmış risklerle ilgili tavsiye 
niteliğinde bilimsel görüşler ve bilimsel çıktılar oluşturulmaktadır. Bu çıktılar 
da gıda mevzuatının hazırlanması ve yeni gıda politikalarının geliştirmesine 
katkı sağlamaktadır.

Tarladan sofraya gıda güvenilirliği anlayışı üzerine kurgulanan bu modelde; 
hammaddelerden nihai gıdalara, bitki sağlığından yemlere, bulaşanlardan 
biyolojik tehlikelere kadar bütün riskler oluşturulan komisyonlarda incelenerek 
değerlendirilmektedir. Risk Değerlendirme Komisyonları şunlardır;

• Gıda Olarak Kullanılacak Bitkiler Komisyonu

• Bulaşanlar Komisyonu

• Bitki Sağlığı Komisyonu

• Yem Komisyonu

• Biyolojik Tehlikeler Komisyonu

• Belirli Gıda Bileşenleri, Beyanlar ve Yeni Gıdalar Komisyonu

• Gıda Katkı Maddeleri Komisyonu

4.4. Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Çalışmaları

Bakanlığımıza bağlı 41 kamu gıda kontrol laboratuvarı ve 95 Özel Gıda Kontrol 
Laboratuvarı olmak üzere toplam 137 laboratuvarda analizler yapılmaktadır. 

Bu laboratuvarlardan 39’u kamu, 87’si özel olmak üzere toplam 126 gıda kontrol 
laboratuvarı TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup, standartlara uygun olarak 
analizler gerçekleştirilmektedir.  

Genetiği Değiştirilmiş Organizma analizi yapabilen laboratuvar sayısı artırılmakta 
ve kapasiteleri güçlendirilmektedir. 2017 yılında kamuya ait 11 adet, özelde 43 
adet olmak üzere GDO tarama analizi yapabilen laboratuvar sayısı toplam 54 
adede ulaşmıştır.

Kamu laboratuvarlarımızca gıda denetimleri (yurtiçi denetim, ithalat, ihracat vb.) 
kapsamında 2016 yılında 173 bin numunede 618 bin analiz gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) kapsamında kanatlı, su ürünleri 
(balık), süt, bal, yumurta ve büyükbaş kırmızı etinde toplamda 10.445 numunede 
13.801 analiz gerçekleştirilmiştir. 

4.5. Okullarda Gıda Denetimleri ve Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Çalışmalar 

Okul Kantinlerinde Gıda Denetimleri 

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

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 35.840 denetim gerçekleştirilmiş olup, 
mevzuata uygun olmayan 156 işletmeye idari yaptırım kararı uygulanmıştır. 
Yaz döneminde faaliyet gösteren kantinlerde 1.461 denetim yapılmış olup 13 
kantine idari para cezası uygulanmıştır

Milli Eğitim Bakanlığı personeli ile ilgili gıda işletmelerinde çalışan personele 
yönelik olarak Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği 
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ile “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları” eğitimleri devam etmektedir. 
2017 yılı içerisinde 18.431 Milli Eğitim Bakanlığı personeli ve 26.444 Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı gıda işletmelerinde çalışan personel olmak üzere toplam 
44.875 kişiye eğitim verilmiştir. Çocuklarımızın güvenilir gıdayı tüketebilmesi 
için 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da denetimlerimiz aralıksız olarak devam 
edecektir. 

Okul Sütü Programı

Ülkesel ölçekte 2012 yılında ilk defa başlatılan “Okul Sütü Programı” uygulamasına 
2016/2017 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında da devam edilmiştir. 

Bakanlığımız koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından ortaklaşa yürütülen Program kapsamında; bağımsız anaokulu, 
uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, süt içme alışkanlığının 
kazandırılması, dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve 
gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 6 yıllık dönemde toplam 1,5 milyar adet 
200 ml. UHT içme sütü dağıtılmıştır.

Okul Sütü Programının 7. yılı olan 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci 
döneminde yaklaşık 32 bin okulda, 6 milyon öğrenciye, 290 milyon kutu 200 ml. 
UHT içme sütü dağıtımı planlanmıştır. 

Okullara Kuru Üzüm Dağıtım Programı

Okullara Kuru Üzüm Dağıtım Programına 2016/2017 eğitim-öğretim döneminde 
devam edilmiştir. TMO koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığının katkılarıyla okullara kuru üzüm dağıtımı yapılmıştır.

• 2015/2016 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarıyılında; 81 ilimizde yer alan 
32.586 okulda öğrenim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye toplam 627 ton 
kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

• 2016/2017 eğitim-öğretim döneminin birinci yarıyılında ise; 81 ilimizde yer 
alan 32.096 okulda öğrenim gören 5,7 milyon öğrenciye yaklaşık 1.980 ton 
kuru üzüm dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

• Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine kuru üzümler 25 gramlık paketler 
halinde dağıtılmıştır.

Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı amaçlayan Kuru Üzüm 
Dağıtım Programı kapsamında, anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve temel 
eğitimin birinci kademesindeki öğrencilerimizin yeterli ve dengeli beslenmesine 
önemli katkılar sağlanmıştır.
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5. 
TARIM  
TOPRAKLARININ 
KORUNMASI VE 
ETK‹N 
KULLANIMI  
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5.1. Arazi Toplulaştırma Çalışmaları 

Arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Son 14 yılda 
toplam 4,9 milyon hektar alanda arazi toplulaştırması tamamlanmıştır. 2017 
yılı içerisinde 1,8 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarına devam 
edilmektedir.

2017 yılı sonu itibariyle 750 bin hektarlık alanda devam eden 90 adet projenin 
tamamlanması ile toplulaştırması biten alan genel toplamda 6,1 milyon 
hektara ulaşacaktır.  
 
Arazi Toplulaştırma Çalışmaları  

Çalışma yılları Toplulaştırma Yapılan Alan

1961-2002 biten 450 Bin hektar

2003-2016 biten 4,9 Milyon hektar 

2017 sonunda tamamlanacak alan 750 Bin hektar

2017 sonunda biten toplam alan 6,1 Milyon hektar

Çalışmanın devam ettiği alan 1,8 Milyon hektar 

2023 YILI TOPLAM HEDEFİ 14 Milyon hektar

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı   

Arazi toplulaştırma ve sulama projelerinin birlikte planlanması ve uygulanması 
için Bakanlığımız ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında koordineli 
çalışmalar yapılmaktadır. Böylece birbirini tamamlayan iki uygulama aynı anda 
yürütülmekte ve hem maliyet hem de tamamlanma süresinde önemli tasarruflar 
sağlanmaktadır.

5.2. Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri 

• Arazi ıslah çalışmaları kapsamında; Adana, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, 
Osmaniye ve Denizli illerinde 2009 yılından bugüne kadar toplam 158.100 
hektar arazide çalışmalara başlanmış olup,  83.552 hektar alanda çalışmalar 
tamamlanmıştır.

• Ayrıca, yaklaşık 11.965 km kapalı drenaj hattı ve 2.061 km köy içi ve tarla içi 
yol yapılmıştır.

• Arazi toplulaştırma çalışmaları esnasında parçalı tarım arazilerinin 
birleştirilmesinin yanında köylerde üreticilere yönelik başka hizmetler de 
sunulmuştur. Bu kapsamda; köylerimize toplam 62 bin km stabilize kaplamalı 
tarla içi ve köy içi ulaşım yolu yapılarak çiftçilerimizin köy merkezinden 
çıkıp tarlalarına rahatça ulaşmaları sağlanmıştır. Kırsalın yaşam kalitesini 
yükseltmek ve sağlık sorunlarına çözüm getirmek amacıyla köy yerleşim 
yerlerine 5.117 km atık su şebekesi döşenmiş,  1.597 adet foseptik inşa 
edilmiştir.

Arazi Islah ve Tarla İçi Geliştirme Çalışmaları  

Yapılan İş Gerçekleşmeler

Drenaj yapılan alan (hektar) 83.552

Döşenen drenaj kanalı uzunluğu (metre) 11.965.448

Sanat yapısı (kanal, menfez, köprü vb.) (adet) 20.684

Açık drenaj kanal temizliği (m3) 4.062.707

Mevcut lateral ve kollektör yıkanması (metre) 909.021

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
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5.3. Büyük Tarımsal Ovaların Korunması 

Bakanlığımızca büyük tarımsal ovaların belirlenerek koruma önlemlerinin hayata 
geçirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

Bu kapsamda 2017 yılında 192 tarımsal ova Bakanlar Kurulu Kararı ile sit alanı 
olarak  koruma altına alınmıştır. Bu ovaların toplam alanı 6,1 milyon hektardır. 
Sadece tarımsal faaliyetlerin yapılacağı bu ovalarda; toprakların korunması ve 
üretimin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Koruma altına alınan ovaların 300’e çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir. 
Sınırları kesinleşen tarımsal ovalar yine Bakanlar Kurulu Kararı ile koruma altına 
alınmaya devam edecektir. 

5.4. Arazi Yönetim Çalışmaları

Ülkemiz tarımının en önemli sorunlarından olan miras ve satış yoluyla arazilerin 
bölünmesi 2014 yılı mayıs ayında yürürlüğe giren “Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile sona ermiştir. 

Yapılan Kanun değişikliği ile;

• 81 il, 930 ilçede Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklükleri belirlenmiştir.

• Tarım arazilerinin miras ve satış yolu ile yeter gelirli tarımsal arazi 
büyüklüklerinin altında bölünmesi önlenmiştir. 

• Mirasa konu tarım arazilerinde mülkiyet devri zorunlu hale getirilmiştir. 

 Kanun uygulamalarında geçen 3 yıllık süre içinde;

• 1.142.125 adet satış başvurusu Bakanlığımızca değerlendirilmiş ve 651 bin 
hektar tarım alanının satış yolu ile bölünmesi engellenmiştir.

• Vefat eden kişilerin murisleri üzerindeki tarımsal arazi varlığı tespit edilerek 
Bakanlığımız tarafından takibe alınmıştır. 

• 116.311 murisin 586.380 mirasçısına tebligat gönderilerek 3 ay içinde 
intikallerin tamamlanması talep edilmiş olup, 56.070 murisin üzerindeki 
tarımsal arazilerin intikalleri mirasçıları tarafından gerçekleştirilmiştir.

• Son 3 yılda toplam 4,2 milyon adet tarım parselinin bölünmeksizin mirasçılara 
intikali sağlanmıştır. 

Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar:

• Kanun uygulamalarının daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için, satış 
ve miras intikal işlemlerinin TAKBİS sistemi ile entegre edilerek online olarak 
hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak amacı ile “Tarım Arazileri 
Devir Takip Sistemi” kurulacaktır. 

• Sistemin kurulması ile tarım arazileri ile ilgili mülkiyet devri işlemleri Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğünden online olarak Bakanlığımıza gelecek ve 
online olarak cevaplandırılacaktır. Böylece tarım arazilerinde mülkiyet devri 
işlemleri çok kısa bir süre içinde tamamlanabilecektir.

• Kendisine tarımsal arazilerin mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer 
mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda 
olanlara düşük faizli kredi sağlanabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 
2018 yılından itibaren kendisine arazi mülkiyeti devri yapılan mirasçılara 
kredi faiz desteği sağlanacaktır. 

5.5. Toprak ve Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Çalışmalar
Tarımsal Nitrat Kirliliği İzleme Çalışması 

Ülke genelinde yerüstü ve yeraltı sularında 4.400 noktada tarımsal faaliyetlerden 
kaynaklanan nitrat kirliliği izleme çalışmaları yürütülmektedir. İzleme sonuçlarına 
bağlı olarak ülkemizdeki Nitrata Hassas Bölgeler belirlenecektir. 
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Bu çalışmalardan elde edilen veriler neticesinde nitrat kirliliğinin önlenmesine 
yönelik alınan bazı tedbirler şu şekildedir;

• Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine 
Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği 11.02.2017 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

• Nitrata hassas her bir bölge için tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat 
kirliliğini önlemeye yönelik tarımsal eylem planları oluşturulacaktır

• Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 
hayvansal gübrelerin depolanması, işlenmesi ve uygun koşullarda araziye 
uygulanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilmesi sağlanmıştır. 

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı (ÇATAK) 

Toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin 
azaltılması yönünde gerekli kültürel tedbirlerin alınması, üreticilerin tarım-çevre 
konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla 2006 yılından itibaren “Çevre Amaçlı 
Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı”  uygulanmaya başlamıştır. 

2006 yılında pilot proje olarak 4 ilde başlatılan program, 2017 yılında 57 ilimizde 
uygulanmaktadır. ÇATAK Programı kapsamında destekleme kategorilerinde yer 
alan uygulamaları gerçekleştiren üreticilere 2006 yılından bugüne kadar toplam 
346 milyon TL destek sağlanmıştır. Bu uygulamalar neticesinde 3,3 milyon dekar 
tarım alanında yapılan faaliyetlerin çevreye verdiği olumsuz etkilerini en aza 
indiren uygulamalar yapılmıştır.

Diğer Çalışmalar 

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

• Türkiye toprakları organik karbon haritası üretilmiştir. Toprak organik karbon 
bilgi sistemi ve tarımsal ürünler için iklim, fenoloji ve topoğrafya veri 
tabanları hazırlanmıştır.

• Tarım ve mera topraklarının verimliliğini etkileyen başta organik karbon 
olmak üzere tüm toprak özelliklerini kapsayan coğrafi toprak verimliliği bilgi 
sistemi oluşturulmuştur. 

• “Türkiye’de Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Teknik Performanslarının 
Belirlenmesi ve Damla Sulama Desteklerinin Etki Analizi” ülkesel projesi 
yürütülmektedir.

• Güneş gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanıldığı, su ve enerji tasarrufu 
sağlayan sulama sistemleri geliştirilmiş ve patenti alınmıştır.

5.6. Modern Sulama Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması 

Damla ve yağmurlama sulama sistemlerine yönelik yatırımlara % 50 hibe desteği 
ve sıfır faizli kredi uygulaması devam etmektedir. 

Hibe ve krediler ile 2006’dan bugüne kadar toplam 7,8 milyon dekar alanda 
damla ve yağmurlama sulama sistemi kurulmuştur. 

Basınçlı Sulama Yatırımlarına Yönelik Hibeler ve Krediler 

Destek Türü Proje Sayısı
Hibe/ Kredi 

Miktarı 
(Milyon TL)

Sulanan Alan 
(Dekar)

Hibe Desteği (2006-2016) 13.537 289 1.085.736

Sıfır Faizli Kredi Uygulaması 
(2006-2017) 268.431 3.012 6.695.069

TOPLAM 281.968 3.301 7.780.805
Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ziraat Bankası 
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6.1. Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Modeli

Milli Tarım Projesi kapsamında, bitkisel üretimde 2017 yılında Havza Bazlı 
Destekleme Modeline geçilmiştir. Bu model ile bitkisel üretimde ülkesel bazda 
kendi kendine yeter hale gelmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda ekolojik ve 
ekonomik olarak uygunluğun esas alındığı model ile etkin bir üretim planlaması 
yapılarak; rasyonel ve yönlendirici bir desteklenmenin sağlanması, üretimde 
verim ve kalitenin artırılması hedeflenmektedir. 

Havza Bazlı Destekleme Modelinde; yaklaşık 1 milyardan fazla veri (toprak, 
topoğrafya, iklim vb.) değerlendirilerek, 941 tarım havzasında ürün desenleri 
belirlenmiştir. 

Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında ülkemiz için stratejik öneme 
sahip, arz açığı olan, insan sağlığı-beslenmesi, hayvan beslenmesi ve bölgesel 

önem arz eden 21 ürün en uygun olduğu havzalarda destekleme kapsamına 
alınmıştır. Stratejik açıdan önemli olan buğday ve yem bitkileri tüm havzalarda 
desteklenmektedir.

Havza Bazında Desteklenecek Ürünler     
1. Buğday 
2. Arpa
3. Çavdar
4. Çeltik
5. Dane Mısır
6. Tritikale
7. Yulaf

8. Mercimek
9. Nohut
10. Kuru Fasulye 
11. Yağlık Ayçiçeği 
12. Kütlü Pamuk
13. Soya
14. Kanola

15. Aspir 
16. Çay
17. Fındık
18. Zeytinyağı
19. Yem Bitkileri
20. Kuru Soğan
21. Patates

Havza modelinde; yeraltı sularının yetersiz seviyede olduğu tespit edilen 
havzalarda alternatif ürünler belirlenmiş ve çok su tüketen bitkilerden dane 
mısırın desteklenmesinde damla sulama sistemi şartı getirilmiştir. Bununla 
birlikte ekim nöbeti de (münavebe) havza modeline dahil edilmiştir.   

Havzalarda desteklenecek ürünler Bakanlığımız web sayfasında (www.tarim.gov.
tr) ve 18.08.2017 tarih 2017/10465 sayılı Resmi Gazete de yer alan “2017 Yılında 
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın ekinde yayınlanmıştır. Ayrıca, 
bu ürünlerin desteklendiği havzalarda; üretim ve iklim durumu ile ihtiyaçlar 
takip edilerek gerekli güncellemeler yapılmaktadır. 

6.2. Tohumculuğun Geliştirilmesi

Ülkemizin tohumculuk sektörü büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. 
Uluslararası normlarda (OECD-ISTA-UPOV-AB) faaliyet gösteren tohumculuk 
sektörümüzün, uluslararası sistemlere entegrasyonu sağlamıştır. 

Tohum üretimimizdeki artış 2016 yılında da devam etmiştir. 2016 yılında sertifikalı 
tohum üretimi 960 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  
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Sertifikalı tohum kullanımı ve üretimine yönelik destekler devam etmektedir. 
2017 yılında Ekim ayı itibariyle sertifikalı tohum kullanımı kapsamında 
çiftçilerimize 187 milyon TL, sertifikalı tohum üretimi yapan üreticilere ise 59 
milyon TL destek ödenmiştir. 

Tohum ihracatımız son 15 yılda önemli gelişmeler göstermiştir. 2016 yılında  
76 ülkeye 154 milyon $ değerinde 58.222 ton tohum ihracatı yapılmıştır. 
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Tohumluk dış ticaretinde 2002 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 31 
iken, 2016 yılında bu oran % 76’ya yükselmiştir. Tohum dış ticaretinde miktar 
bazında ise 2016 yılında 8.731 ton fazla verilmiştir. 
Bölgesel Çeşit Tavsiye Listesi Oluşturulması Projesi 

Bölgesel Çeşit Tavsiye Listesi Oluşturulması Projesi 2017 yılında başlamıştır. Proje 
kapsamında Milli Çeşit Listesinde yer alan çeşitlerin farklı tarım havzalarındaki 
performansları bilimsel metotlarla karşılaştırılmakta ve bölge çiftçisine tavsiye 
edilecek çeşit listeleri oluşturulmaktadır. 

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

Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi 

“Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi”  2016 yılında başlatılmış olup, 
Bakanlığımız merkez, 8 tarımsal araştırma kuruluşu ve 19 İl Müdürlüğümüz 
tarafından 3 yıl boyunca yürütülecektir. Projede doğada endemik olarak bulunan 
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doğal çiçek soğanlı bitkiler üretilerek sürdürülebilir kullanımının sağlanması 
amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında; doğal çiçek soğanları demonstrasyon parsellerinin 
oluşturulması ve doğal çiçek soğanları üretiminin artırılması hedeflenmiş olup, 
üretici, özel sektör ve STK’larla işbirliği çalışmaları yürütülecektir.  Ayrıca; toplantı 
ve konferanslar ile farkındalığın artırılması planlanmıştır. 

6.3. Meyve ve Sebze Üretimini Geliştirme Çalışmaları  
Sertifikalı Fidan Desteği

Sertifikalı fide/fidan kullanımı 2005 yılından itibaren desteklenmektedir. 2017 
yılında Ekim ayı itibariyle sertifikalı fide/fidan kullanımı kapsamında çiftçilere 
25 milyon TL destek ödenmiştir. Sertifikalı fidan üretimi ise ilk defa 2016 yılında 
destek kapsamına alınmıştır. 

Sağlanan destekler çerçevesinde sertifikalı çilek fidesi ve fidan üretimi önemli 
miktarda artmıştır. 2016 yılında sertifikalı fide/fidan üretimi 138 milyon 
adet olarak gerçekleşmiştir. Bugün meyvecilikte kullanılan fidan ve fidelerin  
% 90’ından fazlası yurtiçinde üretilip sertifikalandırılmaktadır.  

Sertifikalı Fide/Fidan Üretimi
(Milyon Adet)
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Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu 

Zeytinciliğimizin geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında geleneksel zeytin 
bahçelerinin rehabilitasyonu destek kapsamına alınmıştır. 

Verim ve kaliteden düşmüş geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı zeytinlik 
alanlarda, verim ve kalitenin artırılması amacıyla zeytinlik alanın en az 1/5’inde 
gençleştirme budaması uygulamasını gerçekleştiren üreticilere budama yapılan 
alan üzerinden dekara 100 TL destek verilmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında 
11 ilde 400 işletmeye destek sağlanmıştır. 

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği

Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği fındık üretimine izin verilen toplam 16 il ve 123 
ilçede dekara 170 TL olarak devam etmektedir. 2016 yılı ürünü için 2017 yılında 
toplam 831 milyon TL destek ödenmiştir. 

Fındıkta fiyatların üretici aleyhine düşmesinin önlenmesi, fiyat istikrarı ve piyasa 
regülasyonunun sağlanması için TMO 2017 Eylül ayında fındıkta müdahale 
alımlarına başlamıştır. Levant kalite için 10,00 TL/Kg, Giresun kalite için ise 
10,50 TL/Kg fiyattan fındık alımı yapılmıştır.

6.4. Itrî ve Tıbbî Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi

Dünyada önemiher gün artan ıtri ve tıbbi bitkilerin üretiminin artırılması amacıyla 
hazırlanan “Itrî ve Tıbbî Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” 
2015 yılında uygulanmaya başlamıştır.     

Proje halen 37 ilde yürütülmekte olup, ilerleyen yıllarda kademeli olarak 81 İlde 
yaygınlaştırılacaktır. 

Proje kapsamında; üretimin iç ve dış talebe uygun olarak geliştirilmesi, Ar-
Ge faaliyetlerinin güçlendirilmesi, çiftçi bilincinin artırılması ve kayıtlılığın 
sağlanması hedeflenmektedir. 
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Ayrıca, üretim potansiyeli ıtri ve tıbbi bitki yetiştirmeye uygun bölgelerde ihracat 
bazlı üretimin geliştirilmesi de projede yer almaktadır. Proje ile, Denizli’nin kekiği, 
Isparta’nın gülü ve lavantası, Karabük’ün safranı, Hatay’ın defnesi ve Ege’nin 
adaçayının dünya standartlarında üretilmesi ve mamul ürünler şeklinde küresel 
pazarlara sunulması planlanmaktadır. 

Proje Kapsamında Yürütülen Çalışmalar;

• Denizli, Trabzon ve Hatay İllerinde sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla 
“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı” yapılmıştır. 

• Bu çalıştaylar sonrasında “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektörü Strateji Belgesi” 
hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

• Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüleri ile işbirliği halinde çalışmalar 
yürütülerek, AR-GE çalışmaları tamamlanan tür ve çeşitleri çiftçi şartlarında 
yaygınlaştırılacaktır. 

• 2015 yılında 212 çiftçiye 653 dekar alanda 19 türde tıbbi ve aromatik 
bitkilere ilişkin demonstrasyon çalışması yapılmıştır. 

• 2016 yılında ise demonstrasyon yapılacak tıbbi ve aromatik bitkiler türü ve 
çeşidi ile uygulama alanı genişletilmiştir. Bu çerçevede 800 dekar alanda 
demostrasyon çalışması planlanmıştır.

• Projenin uygulandığı 35 ilde tıbbi ve aromatik bitkiler teknik ekibi 
oluşturulmuş ve bu personele yönelik eğitim çalışmaları tamamlanmıştır. 

6.5. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları 

Bakanlığımızca çevre dostu ve doğal üretim teknikleri içeren organik tarım ve iyi 
tarım uygulamalarına önem verilmektedir. 

Organik Tarım Çalışmaları

Organik tarıma 2005 yılında başlayan destek devam etmektedir. Bu kapsamda 
organik üretim için 2017 yılında Ekim ayı itibariyle 130 milyon TL destek ödemesi 
yapılmıştır.  

“Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında Ar-Ge 
projeleri ve eğitim-yayım çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar kapsamında; 
2017 yılında 54 İl Müdürlüğünde ve Bakanlığımıza ait 11 araştırma kurumunda 
çeşitli projeler yürütülmektedir. Ayrıca, Gökçeada ve Bozcaada’da organik tarımın 
geliştirilmesi projesi 1993 yılından bugüne devam etmektedir. 

Bakanlığımızca sağlanan desteklemeler ile eğitim çalışmaları sonucunda organik 
tarım alanında önemli artışlar gerçekleşmiştir. 2016 yılında 524 bin hektar 
alanda 225 ürün çeşidinde yaklaşık 2,5 milyon ton organik üretim yapılmıştır. 

Organik tarım alanının toplam tarım alanı içerisindeki payı önemli oranda 
artmıştır. Kültüre alınmış organik tarım alanının toplam tarım alanı içindeki payı;

• 2002 yılında % 0,3 iken,

• 2016 yılında % 2’ye çıkmıştır.

• 2023 yılında % 5’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, Doğu Karadeniz Bölgesinde çaylık alanların organik çay tarımına 
dönüştürülmesine ilişkin çalışmalara başlanmıştır. 

Organik Bitkisel Üretim Verileri

Yıllar Üretici Sayısı Toplam Alan 
(Hektar)

Üretim Miktarı 
(Ton)

2002 12.428 89.827 310.125

2016 67.878 523.778 2.473.600

Artış (% ) 446 483 698

Kaynak: TÜİK      Not: Geçiş süresi dahil verilerdir. 
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Bitkisel üretimin yanında organik ürün elde edilen hayvan sayılarında da önemli 
gelişmeler görülmektedir.  

Organik Hayvansal Üretim Verileri

Yıllar Üretici  
Sayısı

Büyükbaş 
Hayvan

Küçükbaş 
Hayvan

Kanatlı 
 Sayısı

2002 6 1.953 10.066 890

2016 207 8.340 26.329 1.212.542

Artış (% ) 3.350 327 162 136.140

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İyi Tarım Çalışmaları

İyi Tarım Uygulamaları çalışmaları Bakanlığımızca 2004 yılında başlatılmıştır. 
Bunu takiben 2007 yılında ilk sertifikalı üretim gerçekleştirilmiştir.

İyi tarım uygulamaları yapan üreticiler 2008 yılından itibaren desteklenmektedir. 
2017 yılında Ekim ayı itibariyle 151 milyon TL destek ödenmiştir.

2012 yılında 12 ilimizde uygulanmaya başlanan “İyi Tarım Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” 2017 yılında 31 ilde uygulanmaktadır. 

Bakanlığımızca sağlanan desteklemeler, projeler ve eğitim çalışmaları sonucu iyi 
Tarım Uygulamaları alanı 4,7 milyon hektara, üretim miktarı ise 5 milyon tonun 
üzerine çıkarılmıştır. 

İyi tarım uygulama alanının toplam tarım alanın içindeki payı giderek artmaktadır. 

• 2016 yılında iyi tarım uygulamalarının işlenen tarım alanı içindeki payı 
(nadas hariç)  % 2,4’e yükselmiştir. 

• 2023 yılına bu oranın % 10’a çıkarılması hedeflenmektedir.

İyi Tarım Uygulamaları Verileri

Yıllar Üretici Sayısı (Kişi)
Üretim Alanı  

(Hektar)
Üretim  

Miktarı  (Ton)

2007 651 5.361 149.693

2016 55.609 4.741.075 5.027.892
2007-2016 
Değişim (% ) 8.442 88.336 3.259

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

6.6. Gübrelerin Etkin Kullanımı ve Takibi  
Havza bazlı üretim modelinde gübrelerin etkin kullanımı öncelik verilen 
konular arasındadır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarsa; insan için önemli 
olan elementlerin gübrelere dahil edilmesi ve organik karakterli gübrelerin 
yaygınlaştırılması sağlanarak “toprak bitki ve insan” beslenmesini temel alan 
üçlü bir entegre sistem temel alınmaktadır. 

Havza modelinde belirlenen 941 havzada kullanılması tavsiye edilen gübrelere 
yönelik “Gübreleme Rehberleri” hazırlanmıştır.  

Bu rehberler sayesinde üreticilerimiz, hangi havzada ne miktarda ve nasıl gübre 
kullanacağı konusunda detaylı bilgiye sahip olacaktır. Böylece topraklarımızın 
aşırı gübreleme ile kirlenmesinin önlenmesi ve verimliliğinin artmasına önemli 
katkı sağlanması hedeflenmektedir.

2017 yılında başlatılan yeni proje ile üretilen veya ithal edilen tüm gübreler DNA 
barkod yada ambalajları karekod ile işaretlenerek piyasaya arz edilecektir. Bu 
uygulamanın etkin kullanımı için Gübre Kayıt ve Takip Sistemi oluşturulmuştur. 

Gübrelerdeki karekod sistemi, Gübre Kayıt ve Takip Sisteminin devreye girmesi 
ile birlikte nitratlı gübreler ve organik gübreler için 31.12.2017 tarihinde, diğer 
gübrelerde ise 01.07.2018 tarihinde başlatılacaktır. Böylece gübrelerin üretim 
veya ithalattan son kullanıcıya kadar takibi sağlanacaktır.
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6.7. Tarım Sigortaları ve Doğal Afetlere Yönelik Çalışmalar

Üreticileri tüm doğal afetlere karşı güvence altına alan, 5363 sayılı Tarım 
Sigortaları Kanunu 2005 yılında yürürlüğe girmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu 
(TARSİM) kurulmuştur.

Bakanlığımızca 2006 yılında uygulamasına başlanılan Tarım Sigortaları 
kapsamında poliçe bedelinin % 50’si Devlet tarafından karşılanmakta olup, bu 
oran açık alanda yetişen meyvelerde don riski için % 67 oranındadır. 2017 yılında 
ilk defa uygulanan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında buğday ürünü için 
poliçe bedelinin % 60’ı oranında Devlet prim desteği sağlanmıştır.

2017 yılında TARSİM’in kapsamı genişletilmiş ve yeni konular dahil edilmiştir. 

• Buğday ürününde kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, 
aşırı yağış risklerinde Ülke genelinde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasına 
geçilmiştir. 

• Kiraz ürününde kayıplara neden olan hasat öncesi yağmur riski teminat 
kapsamına alınmıştır.

• Meyve ağaçları ve asmalar dolu, yangın, hortum, sel ve su baskını, kar ağırlığı, 
heyelan ve deprem riskleri teminat kapsamına alınmıştır.

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

• Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortasında; hırsızlık riski, kümes 
hayvanları hayat sigortasında; açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes 
hayvanları için ölüm riski teminat kapsamına alınmıştır.

Doğal afetlere yönelik Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerine ve Tarım Sigortaları 
Havuzuna (TARSİM) yapılan ihbarlar doğrultusunda Bakanlığımız teknik 
elemanları ve TARSİM eksperleri tarafından mahallinde incelemeler ve hasar 
tespit çalışmaları yapılmaktadır.

TARSİM’in başladığı 2006 yılı Haziran ayından, 2017 yılı Eylül ayına kadar 
toplam;

• 8,8 milyon adet poliçe düzenlenmiş,

• 118 milyar TL değerinde tarımsal varlık sigorta altına alınmış,

• 3,4 milyar TL Devlet prim desteği ödenmiş,

• 3,5 milyar TL hasar tazminatı ödenmiştir.

TARSİM Poliçe Sayısı  
(Bin Adet)   

 2006 2010 2013 2014 2015 2016
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Tarım sigortalarında kapsam genişletme çalışmalarımız devam etmektedir. 2018 
yılında; İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası tüm tahılları kapsayacak şekilde 
(Buğday, Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf) gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımızca “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” 
hazırlanmıştır. Ayrıca, 81 İlde kendi şartlarına göre “Tarımsal Kuraklık İl Eylem 
Planı” hazırlanmış ve “Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi” oluşturulmuştur.  

Bakanlığımızca ekosistemlerin ve tarım sistemlerinin iklim değişikliğinin mevcut 
ve gelecekteki etkilerine karşı hassasiyetini belirlemek için iklim değişikliği 
projeksiyon ve kuraklık hassasiyet haritaları hazırlanmaktadır.

Arazi kullanımı ve tarım sektörlerinden kaynaklı sera gazı emisyon hesaplamaları 
ile sektöre ait yıllık “Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanter Raporu” hazırlanmaktadır. 

6.8. Bitki Sağlığı Çalışmaları

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

Bitki Sağlığına Yönelik Eğitim, Yayım ve Yayın Çalışmaları 
• 2017 yılında bitki koruma çalışmaları kapsamında 1.861 personelin eğitimi 

planlanmış olup, Eylül ayı sonu itibariyle 1.573 teknik personel eğitilmiştir. 

• 2018 yılında 1.660 teknik personel eğitimi planlanmıştır. 

• Ülkemizde bitki sağlığı ile ilgili eğitimlere yılda ortalama 200.000 çiftçi 
katılmaktadır. 

•  Basılı yayın çalışması olarak 2017 yılında 5.000 kitap, 500.000 kitapçık, 
200.000 liflet, 100.000 afiş ve 1.000 film hazırlanmış olup, üreticilere 
dağıtılmaktadır. 

Projeli Entegre Mücadele Çalışmaları 
• Entegre mücadele; kimyasal mücadele yerine, kültürel, biyolojik ve biyoteknik 

tedbirlerle yapılan mücadeleye ağırlık veren, insan sağlığı ve çevreye duyarlı 
bir bitki koruma yöntemidir. Bu kapsamda 2017 yılında 3,6 milyon dekar 
alanda Entegre Mücadele Projeleri yürütülmektedir.  

• Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi çalışmalarında, entegre mücadele 
prensipleri ile yetiştirilen ürünlerden hasat öncesi numune alınarak analiz 
edilmekte, kalıntı içermeyen ürünlere sertifika ve logo verilmektedir. 
Uygulama alanı 2017 yılında 191.473 dekar olup, proje kapsamında sağlıklı 
gıda üretimi teşvik edilmektedir.

Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı
• Taze meyve ve sebzelerde hatalı pestisit kullanımının önlenmesi ve ihracatta 

sorun yaşanmaması amacıyla 81 ilde, 43 üründe bağ, bahçe, sera ve tarla 
gibi üretim alanlarında risk esasına göre Hasat Öncesi Pestisit Denetimi 
yapılmaktadır. 

• Denetim sonunda olumsuzluk tespit edilen ürünlere imha veya hasadı 
geciktirme, ürün sahiplerine ise idari para cezası uygulanmaktadır. 

• Bu kapsamda; 2017 yılında 18.600 üretim yerinde denetleme çalışmaları 
sürdürülmektedir.

Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Alet ve Makinelerinin Kontrolü 
ve Takibi Çalışmaları 

• Bitki sağlığında güvenilir bitki koruma ürünlerinin kullanımını sağlamak 
amacıyla AB’de kullanımdan kaldırılan 181 adet aktif maddeyi içeren 
bitki koruma ürünlerinin ülkemizde de kullanımı, imalatı ve ithalatı 
sonlandırılmıştır.

• Bitki koruma ürünleri ve bunların uygulamasında kullanılan alet ve 
makinelerde izlenebilirliğin sağlanması amacıyla takip programları 
hazırlanmıştır. 

• Böylece piyasaya arz edilen bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve 
makinelerinin; üretilmesi, depolanması ve satışının kontrolü kolay bir şekilde 
izlenebilecektir.

• Ayrıca bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinelerinin 
ruhsatlandırılması, üretim izinleri ve piyasa kontrolleri Bakanlığımızca 
düzenlenmektedir. 2016 yılında 306 adet bitki koruma ürünü ile 52 adet 
zirai mücadele alet ve makinesine ruhsat verilmiştir. 
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• Ruhsat verilen bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinelerinin 
kontrol ve denetimleri etkin şekilde yapılmaktadır. 

Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması, Kayıtlarının  
Tutulması ve Takibi Çalışmaları 

• Bitki koruma ürünlerinin uzman kişilerce önerilmesi, uygulanması ve 
gerekli kayıtların tutulması amacıyla, zirai ilaç yazma ve uygulama yetkisi 
Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda verilmektedir. Bu 
kapsamda; 17.209 kişiye reçete yazma yetkisi, 439.587 kişiye Bitki Koruma 
Ürünleri Uygulama Belgesi verilmiştir.

• Bakanlığımızca, ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerinin kayıt altına alındığı 
ve ruhsat alan bitki koruma ürünlerinin bilgilerinin internet ortamında takip 
edilebileceği web tabanlı programın mobil uygulaması hazırlanmıştır. 

• Ruhsatlandırılan bitki koruma ürünlerine ait ruhsat, kullanım bilgileri, aktif 
madde, zararlı organizma ve MRL değerleri ile ilgili tüm konulara hızlı bir 
şekilde erişim sağlanabilmektedir. 

Bitki Karantinası Çalışmaları 

• Bitkisel ürün ithalatı ile zararlı organizmaların Ülkemize taşınmasını önlemek 
ve ihracatımızda karşı ülkelerin taleplerini karşılamak amacı ile zararlı risk 
analizi yapılmaktadır.  2017 yılında 13 ürün için zararlı risk analiz dokümanı 
hazırlanmıştır. 

• Bitki zirai karantina tedbirlerinin kontrol ve izlenebilirliğinin etkinleştirilmesi 
amacıyla ilgili mevzuat dahilinde listelenmiş tüm bitki gruplarının naklinden 
önce bitki pasaportu düzenlenmesi ve kayıt altına alınması zorunlu hale 
getirilmiştir. 2017 yılında kayıt altına alınan operatör sayısı 81 İlde 5.716 
olup, kayıt ve güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

• Ülkemizde bitki sağlığı açısından riskli, karantinaya tabi 39 zararlı 
organizmanın sürvey talimatı hazırlanmış olup, Ülke genelinde çalışmalar 
devam etmektedir. 

Süne Mücadelesi

• Ülkemiz hububat alanlarında 2017 yılında 617 ekip, 2.117 adet teknik 
personel ile 9.000’den fazla köyde 36 milyon dekar alanda süne mücadelesi 
çalışmaları yürütülmüştür. 

• Süne mücadelesinde zirai ilaç yerine biyolojik mücadeleye ağırlık verilmektedir. 
Son 15 yılda toplam 93 milyon adet faydalı böcek salımı ve bu böceklerin 
korunması amacıyla 6,5 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
çalışmalar neticesinde emgili dane oranı % 1’in altına düşmüştür. 

Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi Çalışmaları

• Turunçgilde ana zararlı olan Akdeniz Meyve Sineğine karşı zamanında ve 
toplu mücadele yapılması ve mücadelenin etkinliğinin artırılması amacıyla; 
Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin İllerinde 309.000 dekar alanda “Akdeniz 
Meyve Sineği Mücadelesi Pilot Projesi” yürütülmektedir. 

• Ayrıca, Ülke genelinde Akdeniz Meyve Sineğinin izlenebilirliğinin sağlanması 
amacıyla 44 İlde “Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi” yürütülmektedir. 

6.9. Bitkisel Üretim Durumu  

Ana Gruplar Bazında Bitkisel Üretim

Ürün Grupları 2002 (Ton) 2016 (Ton)
2017 

(2. Tahmin) 
(Ton)

Tarla Bitkileri Üretimi 57.997.015 65.315.661 67.386.947

Meyve Ürünleri, Çay ve 
Baharat Bitkileri Üretimi 14.162.450 20.321.777 22.243.028

Sebze Üretimi 25.878.427 30.266.897 30.856.813
Kaynak: TÜİK,   Not: Tarla bitkilerinde ot ve saman hariçtir.
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Ürünler Bazında Bitkisel Üretim

Ürünler 2002 (Ton) 2016 (Ton) 2017 (1. Tahmin) (Ton)

Buğday 19.500.000 20.600.000 21.600.000

Mısır (Dane) 2.100.000 6.400.000 5.900.000

Çeltik 360.000 920.000 900.000

Ayçiçeği 850.000 1.670.716 1.967.158

Şekerpancarı 16.523.166 19.592.731 19.938.816

Pamuk (Kütlü) 2.541.832 2.100.000 2.350.000

Soya 75.000 165.000 140.000

Üzüm 3.500.000 4.000.000 4.200.000

Turunçgiller 2.493.000 4.293.007 4.769.726

Şeftali 455.000 674.136 763.644

Kayısı 315.000 730.000 985.000

Kiraz 210.000 599.650 594.424

Nar 60.000 465.200 491.801

Muz 95.000 305.926 349.973

Zeytin 1.800.000 1.730.000 2.100.000

Fındık 600.000 420.000 675.000

Havuç 235.000 554.736 566.242

Domates 9.450.000 12.600.000 12.800.000

Kaynak: TÜİK   



2018 Yılı Bütçe Sunumu 2018 Yılı Bütçe Sunumu

68 69

7. 
HAYVANCILI∕A 
YÖNEL‹K  
ÇALIIMALAR
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7.1. Hayvancılıkta Yerli Üretimin Geliştirilmesi Çalışmaları 
DAP, GAP, KOP ve DOKAP Projesi Kapsamındaki İllerde Hayvancılık 
Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi

• Proje kapsamında kalkınma bölgelerindeki 41 ilde ahır/ağıl yapımı ve tadilatı 
için % 50 hibe, damızlık boğa, koç ve teke alımlarına % 80 hibe desteği 
verilmektedir.

• 2014 yılından başlayan proje kapsamında bugüne kadar toplamda; 9.590 
işletmeye 151 milyon TL hibe desteği sağlanarak, 5.600 baş boğa, 15.700 baş 
koç ve 852 baş teke dağıtımı yapılmıştır. 956 adet ahır/ağıl yapımı ve tadilatı 
gerçekleştirilmiştir.

• 2017 başvuru döneminde 41 İl’den 3.500 dolayında proje başvurusu 
alınmıştır. Uygun bulunan 1.015 proje için toplam 129 milyon TL ödeme 
yapılacaktır. 

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi

• 2016 yılında başlayan 42 ilde uygulanacak proje kapsamında, inşaat yatırımı, 
hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı için yapılacak yatırımlara % 
50 hibe verilecektir. 

• 2016-2017 döneminde yapılan çağrılar neticesinde 35 proje kabul edilmiştir. 
Bu projelere 52,7 milyon TL hibe ödenmesi planlanmıştır. Halen 24 işletmenin 
ahır yapımı inşaat yatırımları devam ederken, 11 işletme için 4-13 aylık yaş 
arası damızlık dişi dana tedarik süreci devam etmektedir. 

Damızlık Manda Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi

• Damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık 
işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, 
manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin 
yükseltilmesi amacıyla 2017 yılında uygulamaya konulmuştur.

• Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi 
üreticiler bu destekten faydalanmaktadır. 150 baş kapasiteye sahip, damızlık 

manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması 
veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması 
destek kapsamındadır. Ayrıca bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımları da 
desteklenmektedir.  

• Proje kapsamında, ahır yapımına  % 50, damızlık manda düvesi alımına % 50 
hibe uygulanmaktadır. 

• 2017 yılında yapılan proje kapsamındaki 14 ilin 8’inden 16 adet başvuru 
alınmıştır.

Düve Alım Desteği
• Bakanlığımızca yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve mera, iklim 

yapısı, yetiştirici kültürü uygun diğer illerde uygulanmaktadır. 

• TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, damızlık gebe düve alımı 
ve 8-13 aylık damızlık dişi sığır alımı için en az 20 baş, en çok 200 baş olmak 
üzere alım bedelinin % 30’u oranında hibe verilmektedir. 

Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi
• 2017 yılında başlayan ve 40 ilde uygulanan proje kapsamında; inşaat 

yatırımı, damızlık koç/teke alımı ile makine alet ve ekipman alımına % 50 
hibe verilmektedir.  

• Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi 
üreticiler bu destekten faydalanmaktadır. 500 baş kapasiteye sahip, damızlık 
koç-teke üretimine yönelik yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin 
kapasitelerinin 500 baş olacak şekilde artırılması destek kapsamındadır. 
Ayrıca bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını da desteklenmektedir. 

• 2017 yılında 8 ilin proje başvurusu onaylanmış ve 4 il uzatma talebinde 
bulunmuştur.

• Küçükbaşta damızlık ihtiyacının bu merkezlerden temin edilmesi 
hedeflenmiştir. 
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7.2. Hayvan Islahı ve Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar    
Suni Tohumlama Çalışmaları 

Suni tohumlama hayvan ıslahında en önemli araç olup, Bakanlığımızca bu 
çalışmalara önem verilmektedir. Yapılan çalışmalar sayesinde suni tohumlama 
sayısında önemli artışlar görülmektedir. Bu kapsamda suni tohumlama sayısı; 

• 2002 yılında 624 bin adet iken

• 2016 yılında 3 milyon 632 bin adede yükselmiştir.

• 2017 yılının Ekim ayı itibariyle 1 milyon 831 bin adet suni tohumlama 
yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir.  

Embriyo Transferi İle Üstün Vasıflı Damızlık Sığır Üretim ProjesiTarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından, hayvan yetiştiricilerinin damızlık sığır 
taleplerinin önemli ölçüde karşılanması amacıyla ülkemizde Ar-Ge çalışmaları 
dışında bir ilk olarak “Embriyo Transferi ile Üstün Vasıflı Damızlık Sığır Üretim 
Projesi” 2017 yılında uygulamaya konulmuştur. 

• Projenin uygulanması ile kombine (et ve süt verimi yönüyle öne çıkan 
Simental ve Brown Swiss) ırklardaki ülkemiz damızlık sığır ihtiyacının ülkemiz 
üretimlerinden karşılanması ve ülkemiz sığır varlığının ıslahı amaçlanmıştır. 

• Proje TİGEM’e bağlı 6 işletmede (Şanlıurfa/Ceylanpınar, Bursa/Karacabey, 
Ankara/Polatlı, Konya/Gözlü, Konya/Konuklar ve Iğdır/Kazımkarabekir 
İşletmelerinde) uygulamaya konulmuştur.

• Mevcut üstün vasıflara sahip 500 baş damızlık inekten elde edilen embriyolar 
değişik ırklarda 15 bin baş taşıyıcı düveye nakledilerek, üstün vasıflı 15 bin 
baş buzağı elde edilmesi hedeflenmiştir.

• 2017 yılında başlatılan çalışmalarla yılsonuna kadar 10 bin baş düveye 
transferin tamamlanması planlanmıştır. 

• Bu projeyle bir damızlık inekten yılda üstün vasıflı ortalama 30 buzağı elde 
edilmesinin yanında, cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanımı ile dişi veya 
erkek buzağı elde edilmesi de mümkün olacaktır.

• Projenin uygulanması ile ülkemiz yetiştiricilerine her yıl üstün vasıflı ve 
kombine verimli damızlık sığır ve besi materyali dağıtımı yapılarak, ülkemiz 
sığırlarının ıslahına önemli katkı sağlanacaktır. 

Hayvan ıslahına yönelik diğer çalışmalar
• Damızlık Değer Tespiti Projesi: Ülkemizin sahip olduğu hayvanların genetik 

haritasının çıkarılarak bu damızlık hayvanların sağlık ve verim durumu ortaya 
çıkarılacaktır.

• Soy Kütüğü Önsoykütüğü: Genetik ıslah çalışmalarına yönelik olarak büyükbaş 
hayvanlarda “Soy Kütüğü ve Ön Soykütüğü”  projeleri yürütülmesine devam 
edilmektedir. Koyun Keçi cinsi hayvanlar için soy kütüğü ve ön soy kütüğü 
kayıt sistemlerine ilişkin eğitim çalışmalarının 2017 yılı Aralık sonu itibarı 
ile tamamlanması planlanmıştır. Manda cinsi hayvanlar için soy kütüğü ve ön 
soy kütüğü kayıt sistemlerine ilişkin çalışmalar 2016 yılında başlamış olup 
halen devam etmektedir.

• Süt Kalitesinin Desteklenmesi: Hayvan bazında süt miktarı yanında süt 
içeriğinin (süt yağı, süt proteini ve somatik hücre sayısı) belirlenmesi 
ve desteklenmesi amacı ile ıslah çalışmalarına katkı sağlanması 
hedeflenmektedir.

7.3. Küçükbaş Hayvancılığa Yönelik Çalışmalar   

Ülkemiz coğrafyasına en uygun yetiştiricilik olan küçükbaş hayvancılığın 
geliştirilmesine yönelik çalımalar devam etmektedir. 

Küçükbaş hayvancılığa sağlanan destekler

• Anaç koyun-keçi desteği kapsamında 2017 yılında 184.054 işletmeye  
20,7 milyon baş hayvan için 519 milyon TL destek ödenmiştir.   
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• Küçükbaş hayvan sütüne pirim desteği verilmektedir. 2016 yılında  
30 milyon TL, 2017 yılında ise 14 milyon TL destek ödenmiştir.

Sürü  Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği 
• Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir konu olan çoban istihdamının 

artırılması amacıyla eğitim ve destek projesi yürütülmektedir. 

• Proje kapsamında; verilen eğitimler neticesinde çobanların sertifika sahibi 
“Sürü Yöneticisi” olmaları ile statülerinin iyileştirilmesi, sosyal güvence 
altına alınmaları, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri 
sağlanmaktadır. 

• Böylece, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve bilinçli besleme ile verim artışı 
sağlanması bununla birlikte özellikle kuzu kayıplarının en aza indirilmesi 
hedeflenmektedir. 

• 2017 yılında toplam 59 ilde sürü yöneticisi (çoban) istihdamı yapan 4.624 
işletmeye 23 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır.

Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi

• Kapsamı genişletilen proje ile 2016 yılında 29 ilimizde üreticilere  
2.181 adet damızlık koç ve teke dağıtımı yapılmıştır. 

Düşük Faizli Kredi Uygulaması

• Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yatırım ve işletme durumuna göre sağlanan 
sübvansiyonlu kredi uygulamalarına 2017 yılında da devam edilmiştir.

7.4. Hayvan Sağlığı ve Kayıtlılığın Artırılması Çalışmaları 
Türkiye’nin Şap Hastalığında Ari Hale Getirilmesi Çalışmaları 

Şap hastalığı yönünden Ülkemizin Trakya Bölgesi 27 Mayıs 2010 tarihinden 
itibaren aşılı ari statüsündedir. Anadolu’da da şap hastalığı yönünden aşılı ari 
statü elde edilmesi için Eylem Planı hazırlanmış ve 2014 yılında uygulanmaya 
başlamıştır. 

Söz konusu plan kapsamında Trakya’ dan sonra Anadolu’ ya da şap hastalığı 
yönünden aşılı arilik statüsü kazandırılması hedeflenmiş ve bu kapsamda 
aşılama seferberliği başlatılmıştır. 

Aşılı ari statüye ulaştırmak ve şap hastalığına duyarlı hayvan varlığımızı korumak 
amacıyla Anadolu’ da bulunan büyükbaş hayvanlar yılda 2 kez, küçükbaş hayvanlar 
ise mihraklarda ve riskli alanlarda şap hastalığına karşı aşılanmaktadır. Ayrıca ilk 
defa aşılanmış olan genç büyükbaş hayvanlara rapel aşılaması yapılmaktadır.

Şap hastalığı ile mücadelede, Bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü tarafından 
üretilen 6PD50 değerindeki aşılar, aşı bedeli alınmadan tatbik edilmektedir. Yeni 
üretilen bu aşı ile hastalıkla mücadelede etkinlik artırılmıştır. Ülkemizde üretilen 
aşıların yurt dışından gelen talepler doğrultusunda ihracatı da yapılmaktadır. 

Ayıca, şap hastalığının kontrol ve eradikasyonunda başarının artırılmasına 
yönelik illerimizde eğitim çalışmaları devam etmektedir. 

Kuduz Hastalığının Kontrolü Çalışmaları

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

Kuduz hastalığının kontrol altına alınması amacıyla Avrupa Birliği destekli 
olarak “Kuduz Hastalığına Karşı Ağızdan Aşılama Projesi” 2014-2016 yıllarında 
uygulanmıştır. 

Yaban hayatında hastalığın kontrol edilebilmesi amacıyla yeni bir proje 
hazırlanmış olup, 2018-2020 yılları arasında uygulanması planlanmaktadır. 3 yıl 
süreyle yılda iki kez olmak üzere toplam 6 uygulama yapılacak, her bir uygulama 
döneminde 4,5 milyon adet aşılı yem kullanılarak, 225 bin km² ormanlık ve kırsal 
alanda havadan aşılama çalışması yapılacaktır.

Yabani hayvanlara yönelik aşılamanın yanında, evcil ve sokak kedi/köpeklerine 
uygulanmak üzere Bakanlığımız bütçesinden her yıl kuduz aşısı alınmakta ve aşı 
bedeli alınmadan uygulanmaktadır. 
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Bruselloz Hastalığı ile Mücadele Çalışmaları

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

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

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

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

Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi

2003 yılında Trakya’da 20 baş ve üzeri hayvan bulunan süt sığırı işletmelerinde 
uygulanmaya başlanan proje, 2011 yılından itibaren Ülke genelinde ve hayvan 
sayısı gözetilmeden uygulanmaktadır. 

Projenin uygulandığı süt sığırları işletmelerinde bulunan süt sığırları Sığır 
Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden kontrolden geçirilmekte ve 
hastalık tespit edilmeyen işletmeler sertifikalandırılmaktadır. Sertifikalandırılan 
işletmelerde bulunan tüm süt sığırlarına destekleme ödemesi yapılmaktadır. 
2017 yılında sertifikalandırılmış işletmelerde bulunan, 6 ayın üzerindeki erkek 
hayvanlar hariç, tüm hayvanlar için uygulanan destekleme miktarı 400 TL/baş’a 
yükseltilmiştir. 

Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi
Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve koyun-keçi türü hayvanların 
kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareketlerinin izlenmesi için AB’ye 

uyumlu sağlıklı ve güvenilir verilerin bulunduğu elektronik bir kayıt sisteminin 
kurulması amacıyla “Koyun ve Keçilerin Elektronik Kimliklendirilmesi ve Kaydı 
Projesi” 4 Nisan 2016 tarihinde başlatılmıştır. 

Proje kapsamında iki yıl boyunca toplam 31,2 milyon baş yeni doğan koyun-
keçi türü hayvanın elektronik olarak kimliklendirilmesi ve kaydı yapılmış olup, 
proje başarı ile tamamlanmıştır. Projenin devamı olarak Ülkemiz genelinde yeni 
doğan tüm küçükbaş hayvanlar elektronik küpe ile kimliklendirilerek kayıt altına 
alınacaktır.

Hayvan Refahı Uygulamaları

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

Hayvan nakilleri sırasında hayvan refahının sağlanmasına yönelik olarak 
yayımlanan yönetmelik kapsamında, hayvanlara refakat eden bakıcılar ile 
nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, nakliyecilere yetki belgesi ve 
hayvan nakil araçlarına onay belgesi verilerek elektronik veri tabanına kayıt 
yapılmaktadır. Hayvan nakil araçlarının GPS sistemi ile takip edilebilir hale 
getirilmesi sağlanacaktır.

Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği kapsamında 
8 saati aşan uzun yolculuklar sırasında hayvanların dinlendirilmesi, beslenmesi 
ve kontrol edilmesi amacıyla Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Kayseri 
ve Sivas illeri ile Avrupa’dan ithalat yolu ile ülkemize gelen hayvanlar için ise 
Edirne ilinde kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulacaktır.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Küpe Affı

Herhangi bir nedenle kayıt altına alınamamış her yaştaki sığır cinsi hayvanlar 
ile koyun ve keçi türü hayvanların küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınması 
ve işletmelerde kayıtlı hayvan mevcudunun güncellenmesi amacıyla ilgili 
mevzuatta düzenleme yapılmıştır. 
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Bu kapsamda; yasal süresi içerisinde küpelenerek kayıt altına alınamayan her 
yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların 2017 yılı sonuna 
kadar küpelenerek TÜRKVET’te kayıt altına alınması sağlanacaktır. 

Küpe affı kapsamında 2017 Eylül ayı itibariyle 5 milyon büyükbaş hayvan,  
13 milyon küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alınmıştır.

7.5. Çayır-Mera Çalışmaları ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirilmesi   
Bakanlığımızca hayvancılığımızın geliştirilmesi için meralarımızın etkin 
kullanımına yönelik çalışmalara önem verilmektedir. Mera Kanunu’nun yürürlüğe 
girdiği 1998 yılından bugüne kadar;

• 10,9 milyon hektar alanda tespit,  

• 6,6 milyon hektar alanda tahdit,

• 3,9 milyon hektar alanda tahsis çalışması yapılmıştır. 

 Tespit ve tahdidi tamamlanan mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma 
kapasitelerinin artırılması ve ot kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla, Mera Is-
lah ve Amenajman Projeleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 1.274 
proje ile toplam 6,4 milyon dekar alanda mera ıslah çalışması tamamlanmıştır. 

Ayrıca 2,4 milyon hektar alanda mera kiralama çalışması yapılmıştır. Meraların 
hayvancılık yapılması kaydıyla, ıslah edilerek sektörün kaba yem ihtiyacını 
karşılamak için üreticilere kiralanması çalışmaları devam etmektedir.

Çayır-mera alanlarının ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, 
hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla “Çayır Mera Yem 
Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” 1991 yılından itibaren devam etmektedir. 
Bu proje hayvancılık potansiyeli yüksek olan 36 il ve ilçelerinde uygulanmakta 
olup, bu illerin 25’i mera varlığının yoğun olduğu GAP ve DAP illeridir. Proje 
kapsamında yer alan illerde; sıvat yapımı, yem bitkisi ekilişlerinin artırmak 
amacıyla muhtelif yem bitkisi tohumu temini, gübre ve hareketli-hareketsiz iş 
makinesi alımları gibi faaliyetler de gerçekleştirilmektedir.

Kaba yem ihtiyacımızın karşılanması amacıyla yem bitkileri destekleri devam 
etmektedir. Son yıllarda desteklenen ürün ve destek miktarında önemli artışlar 
yapılmıştır.  

Yem bitkileri destekleri kapsamında; 

• 2017 yılında 572 bin hektar alanda 432 milyon TL destek ödenmiştir. 

• Uygulamanın başladığı 2000 yılından bugüne kadar toplam 4,5 milyar TL 
destek ödenmiştir. 

• Verilen destekler sonucunda yem bitkileri ekiliş alanında önemli artışlar 
sağlanmıştır.

Yem Bitkileri Ekiliş Alanları 

Yıllar Yonca 
(Hektar)

Korunga 
(Hektar)

Fiğ 
(Hektar)

Mısır* 
(Hektar)

Diğer 
(Hektar)

TOPLAM 
(Hektar)

2002 260.000 99.000 234.227 550.000 10.023 1.153.250

2005 385.000 110.000 350.000 800.000 62.000 1.707.000

2010 568.760 155.513 520.997 887.734 60.543 2.193.547

2016 652.259 194.338 495.514 1.105.795 161.972 2.609.878
2002-2016 

Değişim 
(% )

151 96 112 101 1516 126

Kaynak:	TÜİK			*Dane	Mısır	dahil

Ayrıca, karma yemde % 8 olan KDV 2016 yılı Şubat ayında yapılan yasal düzenleme 
ile tamamen kaldırılmıştır. 

7.6. Kanatlı sektörü, Arıcılık ve İpekböcekçiliğini Geliştirme Çalışmaları   
Kanatlı Sektörü  
Kanatlı sektöründe ülkemiz önemli gelişme göstermiştir. Son 15 yılda tavuk eti 
üretimi 696 bin tondan 1,9 milyon tona yükselmiştir. 

Beyaz et sektöründe ülkemiz Dünya’da üretimini en fazla artıran 2. Ülke 
konumuna yükselmiştir.  Yumurta üretimi 2016 yılında 18 milyar adet üretim 
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ile artışını devam ettirmiştir. Ülkemiz kanatlı eti ve yumurta üretiminde kendine 
yeter durumda olup, üretim fazlasını ihraç etmektedir. 

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

Kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik, 2017 yılında Kars, Ardahan ve Muş illerini 
kapsayan yeni bir proje başlatılmıştır. Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes 
ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi 
işletmelerinde ise yeni kümes yapımı ve alet ve ekipman alımına % 75 hibe 
desteği verilmektedir. 

Proje kapsamında; Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, Kars, Ardahan 
ve Muş illerinde 500’er adet kapasiteli ticari kaz ve bingöl ilinde 1.000 adet 
kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenmektedir. 

Arıcılık Projeleri

• Arıcılığa sağlanan desteklere devam edilmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında             
68,2 milyon TL arıcılık desteği ödenmiştir.

• Arıcılığın geliştirilmesi için 2017 yılında 34 ilimizi kapsayan yeni bir proje 
başlatılmıştır. 

• Bu illerimizde kayıtlı üreticilere; bal süzme makinası, bal eritme ve 
dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten 
güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemeleri 
alımlarına % 60 hibe verilmektedir. 

İpekböcekçiliği Çalışmaları
• Ülkemizde 1500 yıllık geçmişi ile hem ekonomik hem de kültürel değere 

sahip yaş koza üretimi desteklenmektedir. 

• 2017 yılında 5,5 milyon TL yaş koza desteği ödenmiştir. 

• İpekböcekçiliğinin geliştirilmesi için 2017 yılında yeni bir proje başlatılmıştır. 

• Proje kapsamında, Bursa ve Diyarbakır illerinde yaş koza üretimi amaçlı, tüzel 
kişiliklerce (Kozabirlik ve/veya kooperatifleri, ile köy/mahalle muhtarlıkları, 
vb.)  inşa edilen toplu besleme evi ve kapama dut bahçesi tesisi yatırımlarına 
% 100 hibe verilmektedir. 

7.7. Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretim Durumu
Hayvan Sayıları 

Hayvan Cinsi 2002 2016 2017 
(Haziran)

Sığır

Yerli 3.586.163 1.733.292 1.726.909
Melez 4.357.549 5.758.336 5.930.944
Kültür 1.859.786 6.588.527 7.001.425
TOPLAM 9.803.498 14.080.155 14.659.278
Kültür ırkı oranı 
(% )

19 47 48

Manda 121.077 142.073 157.457

Küçükbaş
Keçi 6.780.094 10.345.299 11.010.590

Koyun 25.173.706 30.983.933 33.562.045
TOPLAM 31.953.800 41.329.232 44.572.635

Kaynak:	TÜİK				

Hayvansal Üretim 
Hayvansal Ürün 2002 2015 2016

Süt (Ton) 8.408.568 18.654.682 18.479.161

Kırmızı Et (Ton) 420.595 1.149.262 1.173.042

Tavuk Eti (Ton)   696.187 1.909.276 1.879.018

Yumurta (Bin adet) 11.554.910 16.727.510 18.097.605

Bal (Ton)   74.554 108.128 105.727
Kaynak:	TÜİK	
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8.  
SU  
ÜRÜNLER‹N‹N 
GEL‹T‹R‹LMES‹  
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8.1. Sürdürülebilir Su Ürünleri Üretimine Yönelik Çalışmalar

Ülkemizde, toplam yüzey alanı yaklaşık 26 milyon hektar alan olan deniz, baraj 
ve göller ile toplam uzunluğu 178 bin km’yi bulan akarsu kaynaklarında balıkçılık 
üretimi yapılmaktadır. 

Su ürünleri üretim alanlarında, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili diğer alt 
mevzuat çerçevesinde su ürünleri istihsali kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve 
sürdürülebilir avcılığın sağlanması, stokların korunması amaçlanmaktadır.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde “Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin” 
geliştirilmesi kapsamında Bakanlığımızca denizlerimiz de 27 adet su ürünleri 
yetiştiriciliği alanı belirlenmiş ve kıyılarımızda bulunan balık çiftlikleri açık 
denize taşınarak modern teknolojilerin kullanıldığı off-shore işletmeleri haline 
dönüştürülmüştür. Bu işletmelerin çevresel etkileri yakından izlenmektedir. 

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

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında belirlenen “Sürdürülebilir Gelişme 
Hedefleri” içerisinde okyanus, deniz ve deniz kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilir şekilde kullanılması yer almaktadır. Bu kapsamda Dünya Ticaret 
Örgütü tarafından 2020 yılına kadar, aşırı avlanmaya, yasadışı avcılık ve 
sübvansiyonlara yönelik bir anlaşma taslağı hazırlanmaktadır. Bakanlığımızca 
Ekonomi Bakanlığı ile bu konudaki müzakere çalışmalarına katlım sağlanmaktadır. 

8.2. Su Ürünleri Stoklarının Güçlendirilmesi Çalışmaları
• Bakanlığımızca Edremit Körfezi’nde oluşturulan yapay resif alanlarında 

2013-2017 yılları arasında “Yapay Resifleri İzleme Projesi” yürütülmüştür. 
Proje çalışmalarının ulusal politikaya ışık tutması amacıyla 2018 yılında 
çalıştay planlanmaktadır.

• Su ürünleri ve yaşamı, beslenme ve üreme alanlarının korunması amacıyla; 
“Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi” 2014 yılında 
uygulamaya konulmuştur. Proje 2014-2017 yıllarında İstanbul, Muğla, Adana, 
Sinop, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Mersin, Hatay, Konya, Isparta illerinde 
yürütülmüş olup, 2018 yılında denize kıyısı olan illerimizde ve iç sularda 
çalışmaların genişletilerek yürütülmesi planlanmaktadır.

• Balıklandırma çalışmaları kapsamında, 2016 yılında 56 ilde 561 adet su 
kaynağına 5 milyon adet yavru sazan balığı bırakılmıştır.  2017 yılında ise 
61 ilde 616 adet su kaynağı 6.000.000 adet sazan ve çipura-levrek balığı 
ile balıklandırılmıştır. 2018 yılında ise 1.000 adet yayın, 130.000 adet 
çipura levrek ve 6.000.000   adet sazan balığı ile balıklandırma yapılması 
planlanmaktadır.

• Su kaynaklarımızda kirliliğin izlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 
2017 yılında 839 istasyonda 14 parametre ile üçer aylık periyotlarla yılda 
dört dönem izleme yapılmıştır. 2018 yılında ise 858 istasyonda izleme 
faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.

• “Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi” 
kapsamında 2004-2007 yılları arasında 22 farklı İlde 30 adet balıkçılık idari 
binası yapılmıştır. Ülkemiz kaynaklarından ise, 2008-2017 yılları arasında 
toplam 13 adet idari bina yapılarak hizmete açılmıştır. Karadeniz Bölgesinde 
25, Marmara Bölgesinde 7, Ege Bölgesinde 7 ve Akdeniz Bölgesinde 4 adet 
olmak üzere toplam 43 adet idari bina ile hizmet verilmektedir. Ayrıca, 
Çanakkale Küçükkuyu balıkçılık idari binası da tamamlanmış olup, hizmete 
açılması için çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte bu sayı 44’e 
ulaşmıştır.
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• 2017 yılında, İzmir, Balıkesir, Giresun, Samsun ve Bartın İllerinde yeni idari 
bina yapım çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında da 3 adet yeni 
Balıkçılık İdari binası yapılması planlanmaktadır.

• Bunun yanında mevcut idari binaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için 
bakım ve onarım çalışmalarına devam edilecektir.

• Balıkçı gemilerinin av faaliyetlerinin daha etkin kontrol edilebilmesi, 
izlenebilmesi ve verilerin daha kolay ve hızlı toplanabilmesi amacıyla Balıkçı 
Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. 2017 
yılından itibaren 12 metre ve üzeri boy uzunluğuna sahip balıkçı gemileri 
izlenmeye başlanılmıştır.

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

• Sürdürülebilir üretimi geliştirmek ve av baskısını azaltmak amacıyla tekne 
sayısının azaltılması çalışmaları yürütülmektedir. 

• Endemik balık türlerinin korunması amacıyla (Van İnci Kefali vb.) etkin 
denetimler yapılmaktadır.

8.3.Su Ürünleri Üretim ve İhracatında Gelişmeler 

Türkiye, su ürünleri yetiştiricilik üretiminde dünyada en hızlı büyüyen 3. ülke 
konumundadır. 2002-2016 yılları arasındaki dönemde su ürünleri yetiştiricilik 
üretimimiz % 314 artış göstererek 253 bin tona ulaşmıştır. 

Su ürünleri yetiştiriciliğindeki büyüme, Türkiye’yi Avrupa’da önemli bir seviyeye 
ulaştırmıştır. Türkiye son 15 yılda yetiştiricilik üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri 
arasında 7. sıradan 2. sıraya yükselmiştir.

Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi
(Bin Ton) 
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Kaynak: TÜİK

Su ürünlerinde yetiştiricilik üretimindeki artış ihracata da olumlu yansımıştır. 
FAO tarafından yapılan bir çalışmada, ülkemizin Avrupa çipura-levrek pazarında  
% 25’lik paya ulaştığı tespit edilmiştir. 

Su ürünleri ihracatımız son 15 yılda % 717 artarak, 790 milyon $ olarak 
gerçekleşmiştir. İhracat miktarı 27 bin tondan 145 bin tona yükselmiştir. 
İhracatımızın % 80’i Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. 

Su Ürünleri İhracatı 

Yıllar İhracat Miktarı (Ton) İhracat Değeri (Milyon $) 

2002 26.860 96,7
2010 55.109 313
2014 115.381 676
2015 121.053 692
2016 145.469 790
2002-2016 
Değişim (% ) 442 717

Kaynak: TÜİK 

253
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9.  
KIRSAL  
KALKINMA  
ÇALIMALARI 
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9.1. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Bakanlığımızca 2006 yılında başlatılan % 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)  81 ilimizde devam etmektedir.

Ulusal bütçeyle desteklenen program kapsamında bugüne kadar 12 başvuru 
çağrısına çıkılmıştır. 

Kırsal kalkınma desteklerinden 81 ilimizin uygun ve eşit ölçüde yararlanmasına 
yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yeni düzenleme ile IPARD kapsamında 
olmayan 39 ilimizin benzer destek alanlarından yararlanması için hibe alanları 
belirlenmiş ve hibe miktarları artırılmıştır. 

Kırsal alanda yatırımlara hibe desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar;

• 7.763 projeye yaklaşık 2 milyar TL hibe desteği sağlanmıştır.  

• 2017 yılında 1.591 projenin yatırımı devam etmektedir. Bu projelerde; 2017 
Ekim ayı itibariye 48’i tamamlanmış olup, diğer projelerin yatırımı devam 
etmektedir

• Bu projeler ile kırsal alanda 93 bin yeni istihdam sağlanmıştır. 

Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırım Hibe Destekleri (2006-2017)
Proje Konuları Proje Sayısı Ödenen Hibe 

Bitkisel ürün işleme ve paketleme 2.934 836 milyon TL
Hayvansal ürün işleme ve paketleme 1.192 311 milyon TL
Tarımsal ürün depolama 563 161 milyon TL
Yenilenebilir enerji kullanan seralar 300 80 milyon TL
Soğuk hava deposu 406 103 milyon TL
Su ürünleri işleme ve paketleme 56 16 milyon TL
Toplu basınçlı sulama 630 100 milyon TL
Hayvansal bitkisel orjinli gübre işleme, 
paketleme ve depolama yatırımları 37 23 milyon TL

Tarımsal üretime yönelik sabit 
yatırımlar (Sığır, koyun, keçi, manda 
altyapı yatırımları)

1.523 302 milyon TL

Alternatif enerji üretimi 94 52 milyon TL
Çiftlik faaliyetlerini geliştirme 16 1 milyon TL

TOPLAM 7.763 1 milyar 985  
milyon TL 

 
 Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  

2017 yılı Eylül ayında 12. etap başvuru çarı ilanına çıkılmıştır. Bu kapsamda 
getirilen yeni uygulamalar şu şekildedir;

• Daha önce 39 ilde uygulanan yenilenebilir enerji üretim tesislerine 81 
ilimizde hibe desteği verilecektir.  

• Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularına hindi ve kaz yetiştiriciliğine 
ait sabit yatırımlar ilave edilmiştir. 

• En fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli kesimhane için 81 ilde hibe desteği 
verilecektir. 
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• Hibeye esas proje tutarları; 

• Yeni tesislerde 2.000.000 TL,

• Tamamlama yatırımlarında 1.750.000 TL

• Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme yatırımlarında 1.500.000 TL

• Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımlarında 1.500.000 TL

• Diğer yatırım konuları için 500.000 TL olarak belirlenmiştir. 

9.2. Genç Çiftçilere Hibe Projesi 
Genç nüfusun köyde yatırım yapması, tarımsal nüfusun gençleşmesi ve kırsalda 
istihdamın artırılması amacıyla Genç Çiftçilere Hibe Projesi 2016 yılında 
başlatılmıştır. 

Genç Çiftçi projesi 3 yıllık olarak planlanmış olup, hayvansal üretim, bitkisel 
üretim, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitkisel ürün üretimi, işlenmesi, 
depolanması ve paketlenmesi ile coğrafi işaretli ürünlerin üretimine yönelik 
yatırım yapan gençlere hibe desteği sağlanmaktadır. 

2016 yılında uygulamaları sonucunda 15 bin genç çiftçiye 450 milyon TL hibe 
desteği sağlanmıştır.  Bu hibenin;

• 337 milyon TL’si büyükbaş/küçükbaş hayvancılık projeleri, 

• 68 milyon TL’si arıcılık ve kanatlı projeleri, 

• 45 milyon TL’si ise bitkisel üretim projeleri için kullandırılmıştır.

Özellikle hayvancılık alanında genç çiftçilerin hayvan alımına yardımcı olmak 
amacıyla TİGEM tarafından büyükbaş ve küçükbaş hayvan temini yapılmıştır. 
Toplam 51.084 büyükbaş hayvan ve 107.200 adet koyun/keçi teslim edilmiştir. 

2017 yılı programı kapsamında 16 bin genç çiftçiye 480 milyon TL hibe verilmesi 
planlanmış olup, ödemeler devam etmektedir. Ayrıca, hayvancılık projelerinde 
genç çiftçilere hayvan temini yapılmaktadır.

2018 yılında ise 17 bin genç çiftçiye 510 milyon TL hibe verilmesi planlanmıştır. 

9.3. Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) içerisinde yer alan Kırsal 
Kalkınma Programı (IPARD)  kapsamında 2011 yılından bugüne kırsal alandaki 
yatırımlara hibe desteği verilmektedir. 

Bakanlığımıza bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 
ve 42 ilde bulunan il koordinatörlükleri üzerinden yatırımcılar bu hibelerden 
faydalanmaktadır. 

IPARD programının 1. kısmı 2016 yılında tamamlanmıştır. IPARD-I kapsamında 
15 başvuru çağrı ilanına çıkılmış, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik yatırımlara 
% 50-65 arasında hibe desteği sağlanmıştır.  

IPARD-I Programı kapsamında toplam 10.693 proje ile sözleşme yapılarak 
yatırımcılara 3,1 milyar TL hibe desteği ödenmiştir. IPARD yatırımları bazı 
vergilerden muaf olduğundan, ödenen hibelere ilave olarak 1,2 milyar TL’lik 
dolaylı bir katkıdan da yatırımcılar faydalanmıştır.

IPARD hibeleri sayesinde kırsal kalkınma için son 5 yılda toplam 6,7 milyar TL’lik 
yatırım ülkemize kazandırılmış, bu yatırımlar ile 57 bin yeni istihdam sağlanmıştır.  

IPARD projeleri ülkemizde sadece kırsal kalkınmaya değil, inşaat, makine 
ekipman gibi yan sanayilere, proje hazırlama kültüründeki yeniliklere, tarım 
ve hayvancılık işletmelerinde kullanılan teknolojilerin gelişimine de önemli 
katkılar sağlamıştır.  

Desteklenen IPARD projeleriyle toplam 178 milyon TL/Yıl tutarında ihracat 
gerçekleşmiştir.

IPARD projelerinde genç yatırımcılara ve kadınlara sağlanan pozitif ayrımcılık, 
özellikle genç nüfusun kırsalda tutulması, kadınların üretime daha fazla katkı 
sağlaması ve istihdama katılımına da önemli faydalar sağlamıştır. . 
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IPARD-I Kapsamında Kırsal Kalkınma Destekleri

Tedbir (Sektör) Adı Proje 
Sayısı

Toplam 
Yatırım Tutarı 
(Milyon TL)

Ödenen 
Hibe Tutarı               
(Milyon TL)

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler 1.107 2.492 1.265

Et Üreten Tarımsal İşletmeler 
(Beyaz Et) 731 983 516

Et Üreten Tarımsal İşletmeler 
(Kırmızı Et) 382 615 290

Çiftlik Faaliyetlerinin 
Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi 7.292 602 277

Kırsal Turizm 360 401 154

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve 
Pazarlanması 141 399 163

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi 
ve Pazarlanması 120 375 157

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması (Kırmızı Et) 92 355 139

Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin 
Geliştirilmesi 329 305 122

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması (Beyaz Et) 21 66 24

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve 
Pazarlanması 19 58 23

Süt Toplama Merkezleri 51 23 10

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi 21 16 6

Teknik Destek 27 3 2,7

TOPLAM 10.693 6.693 3.149

Kaynak: TKDK 

IPARD-II Programı Uygulamaları  
IPARD-I Döneminin 2016 yılında kapanması ile birlikte 2023 yılına kadar sürecek 
olan IPARD Programı’nın ikinci dönemi başlamıştır. . 

IPARD-II ile AB katkısı ve ulusal katkı ile birlikte yaklaşık 1 milyar 45 milyon Avro 
hibe yatırımcılarımıza sunulacaktır. 

IPARD-II ile tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna ve 
kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik hibeler, yeni yatırım 
alanları da ilave edilerek devam etmektedir. 

IPARD-II kapsamında ilave edilen yeni konular:

• Hayvancılık alanında manda, yumurta tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği 
konuları dahil edilmiştir.

• Hayvansal üretim ve gıda işleme alanlarındaki yatırımların atık yönetimine 
ilişkin harcamalarına ek % 10 destek verilmektedir.

• Makine parklarının kurulumuna yönelik destekler hibe kapsamına alınmıştır. 
Bu kapsamda; kültivatör, ekim, dikim, gübre serpme, harman, hasat ve ilaçlama 
makineleri desteklenecektir. 

• Yenilenebilir enerji yatırımları üretim ve satış amaçlı olarak desteklenecektir. 
Bu kapsamda, kırsal alanlarda 1 MW kapasiteyi geçmeyen yenilenebilir enerji 
yatırımları desteklenmeye devam edilmektedir.

• Ayrıca; Farkındalık Oluşturma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme (LEADER) 
Tedbiri ile Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbirinin de uygulamaya 
geçmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

IPARD-II kapsamında bugüne kadar toplam 2 başvuru çağrısına çıkılmıştır. 

• İlk başvuru çağrısı sonucunda uygun bulunan 1.642 proje ile 2017 yılında 
sözleşmeler imzalanmış ve yatırıma geçilmiştir. Toplam yatırım tutarı 1.3 
milyar TL olan bu projelere 854 milyon TL hibe ödenmesi planlanmıştır.  
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• 2. Başvuru Çağrı İlanına 12 Haziran 2017 tarihinde çıkılmıştır. Alınan 
projelerin seçim işlemi devam etmekte olup, uygun projeler ile 2017 Aralık 
ayında sözleşme imzalanması planlanmaktadır. 

Uygulaması devam eden bu projelerin toplam yatırım tutarı 57,3 milyon $’dır.

9.4. Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleri 

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

• Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi

• Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

• Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi

Uygulaması devam eden bu projelerin toplam yatırım tutarı 57,3 milyon $’dır. 

9.5. Tarımsal Örgütlenmeye Yönelik Çalışmalar

2016 yılında yapılan yasal düzenleme ile tarımsal kooperatiflerin Bakanlığımıza 
olan 640 milyon TL kredi borcu yapılandırılmıştır. 

2017 yılında ise Mayıs ayında yapılan yasal düzenleme ile Bakanlığımızca kredi 
kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının muaccel hale gelen 
borçlarının yapılandırılması sağlanmıştır. Kooperatiflerin borçları % 3 faiz ile 10 
yıllık olarak taksitlendirilmiştir. 

Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi

Tarımsal amaçlı üretim yapan üretici ve kooperatiflerin, ürettikleri ürünlerin 
tanıtım, pazarlama ve yeni pazarlara açılma olanaklarını artırabilmek amacıyla 
“Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi” 
başlatılmıştır. Proje kapsamında 2017 yılında yürütülen bazı çalışmalar şu 
şekildedir;

• Proje kapsamında akademisyenler eşliğinde farklı illerdeki kooperatifler 
ziyaret edilmiş olup, pazarlama kabiliyetlerine ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

• 16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde Konya İlinde Tarımsal Örgütlerle toplantı 
düzenlenmiş, örnek kooperatiflere ziyaretler yapılmıştır. 

• Tarımsal ürünlerin pazarlanması, değer zinciri, tarım ve gıda fiyatlarının 
izlenmesi ve müdahalesi vb. konularda Bakanlığımızda çalıştaylar yapılmıştır. 

2018 yılında yapılacak olan saha çalışmalarıyla pilot uygulamaların 
yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir. 
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10. 
AR-GE VE 
E∕‹T‹M-YAYIM 
ÇALIMALARI
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10.1. Tarımsal AR-GE Çalışmaları ve Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projeleri 
 
Bakanlığımız, 50 Araştırma Enstitüsü bünyesinde çalışan 2.665 araştırmacı ile 
güçlü bir Ar-Ge alt yapısına sahiptir.

Tarımsal Ar-Ge Destekleri 
Ar-Ge projelerine sağlanan destekler kapsamında; 2007-2017 yılları arasında 
alınan 1.510 başvurudan 362 Ar-Ge projesi destek kapsamına alınmıştır. 
Desteklenen projelerden 202 proje sonuçlanmış olup, 160 proje ise devam 
etmektedir. Bu projelere toplam 51,8 milyon TL destek ödemesi yapılmıştır.

Programın daha etkin olması için 2017 yılında önemli düzenlemeler yapılmıştır.

• Proje başına destek üst limiti 300 bin TL’den 3 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

• Proje bütçesinin % 70’i Bakanlığımızca, % 30’u ise proje sahibi kurum 
tarafından karşılanacaktır. 

• Üniversiteler, özel sektör/STK olmadan proje teklif edemeyeceklerdir.

• Özel sektör/STK’lar Araştırma Enstitülerimizle işbirliği olmadan proje teklif 
edemeyeceklerdir.

Proje sahiplerinin eş finansman ile maddi sorumluluk alması sayesinde 
desteklerin etkinliğinin artırılması ve sonuçların uygulamaya aktarım hızının 
artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde 19 proje kabul 
edilmiş olup, bu projelere 11 milyon TL destek sağlanacaktır. 

Tarımsal Ar-Ge Faaliyetlerinde Kamu-Özel Sektör İşbirliği

•	Bakanlığımız Araştırma Enstitülerinin alt yapıları özel sektör ve üniversitelerin 
kullanımına açılmıştır. 

• Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı Araştırma Kuruluşları ve gerekli finansmanı 
temin eden gerçek ve tüzel kişilikler arasında işbirliği yapılarak ihtiyaç 
duyulan araştırma ve geliştirme projeleri ortaklaşa olarak yürütülmektedir.

• 32 farklı Araştırma Enstitüsünde;  172 farklı firma ve STK ile toplam bütçesi 
19 milyon TL olan 245 proje gerçekleştirilmiştir. 

• Önümüzdeki dönemde özel sektörün devlet imkanlarından daha etkin 
faydalanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımızın tüm Araştırma 
Enstitülerinde özel sektörün kullanabileceği en az bir ofisinin açılması 
planlanmıştır. 

Yerli Genetik Kaynaklarımızın Korunması Çalışmaları

Bakanlığımızca genetik kaynaklarımızın kayıt altına alınarak korunmasına 
yönelik çalışmalar her yıl artarak devam etmektedir.  

Bakanlığımız Enstitülerinde Muhafaza Edilen Genetik Kaynaklarımız   

Genetik Kaynağımız
Muhafaza Yapılan 

Enstitü Sayısı

Muhafaza Edilen 
Tür, Irk, Hat 

Sayısı

Muhafaza Edilen 
Örnek Sayısı

Tohum Gen Bankası 2 3.300 tür 121.220

Meyve/Asma Gen Kaynağı 17 107 tür 9.966

Geofit (Yumrulu ve soğanlı 
Bitkiler) Kaynağı 6 900 tür 100.000

Hayvan Gen Bankası 2 5 tür, 30 ırk 88.484 örnek

Enstitülerde Koruma 
(Sığır, Koyun, Keçi, Arı, 
İpekböceği)

7 14 ırk, 
2 hat

2.331 baş, 
50 kovan, 

3 ipekböceği 
hattı 

1.143 adet 
tavuk

Halk Elinde Koruma 31  
(Uygulandığı İl) 19 ırk 11.244 örnek, 

10.000 koloni

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
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2004-2017 yıllarında, 7 büyükbaş, 29 koyun, 6 keçi, 5 kanatlı, 3 ipek böceği, 1 
arı, 1 tavşan, 3 köpek, 2 kedi ve 5 güvercin olmak üzere evcil hayvan ırk, tip 
ve hibritlerinden 62 tanesi Bakanlığımızca tescil edilmiştir. Ayrıca Türkiye’de ilk 
defa su ürünlerinde 7 tür tescil edilmiştir.

10.2. Faaliyete Geçen Ar-Ge ve İnovasyon Merkezleri

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

2016 ve 2017 yıllarında 1 Enstitü ve 5 Araştırma Merkezi açılmıştır.  

1. Meyvecilik Araştırma Eğitim Merkezi (Isparta-2016)

2. Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi (Erzurum-2016)

3. Bitki Islahı ve Generasyon Atlatma Merkezi (Adana-2016)

4. Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü (Adıyaman-2017)

5. Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi (Adana-2017)

6. Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası (Bursa-2017)

Adıyaman’da “Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü” 2017 yılında 
kurulmuştur. Bölgenin ve ülkenin sert kabuklu meyve üretim potansiyelinin 
değerlendirilmesi, badem ve cevizdeki tüketim açığımızın yerli üretimle 
karşılanması ve ihracatımızın geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bursa’da kurulan “Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası”, Ülkemizin değişik 
yörelerinden elde edilen özellikle endüstriyel değeri olan fermente ürünlerdeki 
mikroorganizmaların tespiti yapılarak ulusal gıda starter kültür koleksiyonu 
oluşturulacak, özel sektörün ihtiyaç duyduğu endüstriyel kültürlerin ticari olarak 
üretimine destek sağlanacaktır.

21 Araştırma ve Eğitim Merkezinin kurulma çalışmaları devam etmektedir. 

1. Türkiye Milli Botanik Bahçesi (Ankara)

2. Bitkisel Doku Kültürü Merkezi (İzmir)

3. Damızlık Etçi Tavuk Geliştirme Merkezi (Eskişehir)

4. Hayvancılık Biyoteknoloji Merkezi (Balıkesir)

5. Su Ürünleri Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi (Trabzon)

6. Dünya Zeytin Koleksiyon Bahçesi (İzmir)

7. Uluslararası Pas Hastalıkları Merkezi (İzmir)

8. Biyoteknik Mücadele ve Pestisit Uygulama Teknikleri Merkezi (İzmir)

9. Anadolu Esmeri Geliştirme Merkezi (Konya)

10. Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi (Ankara)

11. Limnolojik Araştırmalar Merkezi (Isparta)

12. Anadolu Mandası Islah ve Geliştirme Merkezi (Balıkesir)

13. Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi (Balıkesir, Konya)

14. Su Ürünleri İleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Antalya) 

15. Ülkesel Mısır Islah Teknolojileri Araştırma Merkezi (Sakarya)

16. Hububat Referans Materyal Merkezi (Ankara)

17. Toprak Kökenli Hastalıklara Dayanıklılık Test Merkezi (Eskişehir)

18. Bitkisel Çeşitlilik ve Genetik Kaynakları Koordinasyon ve Üretim 

19. Yenileme Merkezi (İzmir)

20. Ülkesel Ayçiçeği Islah Teknolojileri Araştırma Merkezi (Edirne)

21. Üzüm Teknolojileri Araştırma Merkezi (Tekirdağ)

22. Bitki Sağlığı Araştırmaları Merkez Laboratuvarı (Ankara)
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10.3. Bakanlığımız Ar-Ge Faaliyetleriyle Sektöre Kazandırılan 
Yenilikler

Tarımsal üretim miktarı ve kalitesinin artırılması amacıyla Bakanlığımız Araştırma 
Enstitülerinde yeni çeşit ve yöntemler geliştirilerek üreticilerimize sunulmuştur. 

Bitkisel Üretime Yönelik Araştırma Çalışmaları 

• Tohumculukta bugüne kadar tescil edilen çeşitlerin % 31’i olan 940 adet 
çeşit Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitülerinde geliştirilmiştir. 

• Sebzecilikte, 2004 yılında başlatılan “Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin 
Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi” ile 
yerli hibrit sebze çeşitlerinin kullanım oranı son 14 yılda % 10’dan % 60’a 
çıkarılmıştır.   

• Ülkemizde İlk defa 5 adet yerli patates çeşidi geliştirilmiş ve tescil edilmiş 
olup, 6 çeşidin ise tescil süreci devam etmektedir.

• Ülkemiz tarihinde ilk kez lale ıslahı çalışmaları ile 3 adet yerli lale çeşidi, 3 
adet ters lale çeşidi geliştirilerek sektöre sunulmuştur. Ayrıca ilk yerli karanfil 
türü için ‹Likya› adıyla tescil başvurusu yapılmıştır.

• Son 10 yılda 88 meyve çeşidi, 84 üzüm çeşidi tescil ettirilerek üretime 
sunulmuştur.

• İnsan gıdası olarak diyet amaçlı kavuzsuz arpa üretimi başarılmış ve tescil 
ettirilmiştir.

• Türkiye Canavar Otu haritası çıkarılmış ve mücadele yöntemleri belirlenmiştir.

• Bitki koruma çalışmalarında yeni yöntem ve teknikler geliştirilmiş, çiftçilere  
tanıtılarak tarımsal üretime kazandırılmıştır. 

 Hayvansal Üretime Yönelik Araştırma Çalışmaları

• Yumurta Tavukçuluğunda 3 adet damızlık hat geliştirilmiştir.

• Ülkemizde ilk olan yerli etçi tavuk “Anadolu T” isimli damızlık hattı 
geliştirilmiştir.

• Su ürünlerinde yetiştiricilik sektörüne 10 yeni tür kazandırılmıştır.

• Şap hastalığına karşı aşı üretim teknolojisi geliştirilmiş ve hastalığa karşı 
etkin bir mücadele sağlanmıştır.  

• Yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklar için kombine antiserum geliştirilmiştir.

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

• Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesinde yıllık 60.000 baş 
kaliteli damızlık koç/teke üretim kapasitesine ulaşılmıştır.

• Yetiştirici elinde bulunan yaklaşık 28.000 baş manda da yürütülen Halk 
Elinde Anadolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesi kapsamında alınan verim 
kayıtlarına göre seçilen 2 baş üstün verimli manda boğasından suni vajen 
yolu ile sperma sağımı yapılmış ve 900 doz dondurularak kullanılmak üzere 
depolanmıştır.

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

Diğer Araştırma Çalışmaları 

• Tarım makinaları ve teknolojileri Ar-Ge ve inovasyon projesi ilk defa 
başlatılmıştır. 

• Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik yeni analiz yöntemleri 
geliştirilerek validasyonları sağlanmıştır.
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• Türkiye’nin ilk ulusal gıda kompozisyon veri tabanı TürKomp oluşturularak, 
kullanıma sunulmuştur.

• Tuz içermeyen ve tüketime hazır sofralık zeytin üretimi yapılmış ve patent 
başvurusunda bulunulmuştur.

• Mikotoksin analizlerinde kullanılmak üzere ilk defa yerli İmmüno Affinite 
Kolonlar üretilerek ticari ürün haline getirilmiştir. 

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

• Yem bitkileri ve baklagiller için azot ihtiyacını karşılayan yerel mikrobiyal 
gübre üretilmiş ve tescile sunulmuştur. 

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

• Sünede havadan ilaçlamaya alternatif Yardımcı Hava Akımlı Pülverizatör 
geliştirilmiştir.

10.4 Tarımsal Eğitim ve Yayım Çalışmaları  

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

Tarımsal Eğitim ve Yayım Çalışmaları

• Çiftçi Eğitim ve Yayım Çalışmaları: 2016 yılında tarımla ilgili farklı konularda 
düzenlenen 76.616 eğitim faaliyetinde 1.052.154 çiftçi eğitilmiştir. 2017 
yılında Haziran ayı itibariyle 24.518 eğitim faaliyetinde 772.521 çiftçimize 
eğitim verilmiştir. 2003-2017 yılları arasında 906.346 eğitim faaliyetinde 
toplam 16 milyon çiftçi eğitimi gerçekleştirilmiştir.

• Tarımsal Kooperatifçilik Eğitimleri: Tarımsal Kooperatif Yöneticileri ve 
çiftçilere, genel kooperatifçilik konularında çeşitli eğitimler verilmektedir. Bu 
kapsamda son 14 yılda toplam 610 bin kişi eğitilmiştir.

• Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması ve Çiftçilerimize Ulaştırılması 
Çalışmaları: 2012 yılında başlatılan tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması 
çalışmaları kapsamında bugüne kadar 69 İlimizde 46 araştırma enstitüsü 
işbirliği ile 106 adet tarımsal yayım projesi uygulanmıştır. 2017 yılı içerisinde 
46 İlimizde 26 araştırma enstitüsü işbirliği ile 38 proje yürütülmüştür.

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

• İl Özel Yayım Projeleri: Bu kapsamda; proje hedef kitlesi çiftçilerin, mesleki 
bilgi ve becerilerinin artırılması yoluyla daha bilinçli bir şekilde tarımsal 
üretim gerçekleştirmelerine ve istihdamlarına katkı sağlanmaktadır. 2016 
yılında yürütülen iki projeye ilaveten Çanakkale İl Müdürlüğünce “Kaliteli Süt 
Çanakkale’den Geçer Yayım Projesi” ve Samsun İl Müdürlüğünce “Mandalar 
Mutlu Çiftçiler Umutlu Projesi” yürütülmüştür. 2017 yılında; Karabük İl 
Müdürlüğünce “Dünyanın En Pahalı Baharatı Safranbolu Safranı Projesi” 
ve Muğla İl Müdürlüğünce “Apiterapi Ürünleri Muğla’da Üretilir Projesi” 
yürütülmektedir. 2018 yılında da İl Özel yayım projelerine devam edilmesi 
planlanmaktadır.

• Etkin Su Kullanımına Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmaları: Tarımda 
su kullanımının etkinleştirilmesi programı kapsamında 2016 yılında 
2.408 çiftçi ve teknik personel etkin ve verimli sulama konularında 
eğitilerek    sertifikalandırılmıştır. Ayrıca, 2016 yılında 21.000 adet liflet ile 
3.900 adet afiş basılmış ve dağıtılmıştır. 2017 yılı 9 aylık dönemde ise 2.531 
çiftçi ve teknik personel eğitilerek  sertifikalandırılmış ve 4.195 adet liflet ve 
afiş basılarak dağıtılmıştır.
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• Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi: 2013 yılından itibaren Bakanlığımız, 
İŞKUR ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanmış olan Aktif 
İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü kapsamında “Tarımsal Nüfus 
Gençleşiyor Projesi“ yürütülmektedir. 2016 yılında 50 İl ve 2 eğitim merkezinde 
gerçekleştirilen 460 eğitimde 9.584 kursiyer eğitimlere katılmıştır. 2017 yılı 
Haziran sonu itibariyle 377 eğitimde 9.070 kursiyer sertifika almıştır.

• Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi: Bakanlığımız, TZOB ve İŞKUR işbirliği 
ile 2013 yılı Kasım ayında başlatılan proje kapsamında; 81 İl ve İlçelerinde 
uygulanan proje kapsamında sürü yöneticilerine (çobanlara) yönelik olarak 
“Sürü Yönetimi Elemanı” eğitimleri verilmektedir.  2016 yılı sonu itibariyle 63 
İlde 9.357 kişi Sürü Yönetimi Elemanı Sertifikası almıştır. 2017 yılı Haziran 
sonu itibariyle 102 eğitim gerçekleştirilmiş ve 2.366 kursiyer katılmıştır.

• Süt Hijyeni Eğitimleri: Onuncu Kalkınma Planı “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik 
Programı Gıda Güvenilirliğinin Artırılması” bileşeni çerçevesinde sağlık 
ve hijyen koşulları dikkate alınarak güvenilir gıda üretim ve tüketimi için 
toplumun bilimsel verilere dayalı olarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi 
amacıyla düzenlenen 32 saat süreli süt hijyeni modüler eğitimine 2016 
yılında 588 kişi, 2017 Haziran itibariyle 1.028 kişi katılmıştır. 

• Güvenli Traktör Kullanımı ve Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı: Güvenli 
traktör kullanımı ve tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda İçişleri 
Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı) Kültür 
ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile 2012-2016 yılları arasında gerçekleştirilen 
14 etkinliğe 12.786 çiftçi katılmıştır. 

• Tarıma Değer Katanlar Yarışması: 2015 yılında ilki gerçekleştirilen tarıma 
değer katanlar yarışmasına 2016 yılında 30 ilden aday gösterilen 48 proje ve 
çalışmadan toplam 14 kategoride 20 yayım elemanı ödül almıştır. 2017 yılı 
için Tarıma Değer Katanlar Yarışma duyurusu yapılmıştır. 

• El Sanatları Eğitim Faaliyetleri: Başkanlığımıza bağlı 6 el sanatları eğitim 
merkezi müdürlüğünde, 2017 yılın Eylül ayı itibari ile açılan 57 kursta, 
735 kursiyere sertifika verilmiştir. Eğitimleri hala devam eden kurslar 
bulunmaktadır. 2003-2017 yılları arasında toplam 7.902 kursiyer sertifika 
almıştır.

• Hizmetiçi Eğitim Çalışmaları: Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerimizde Bakanlık personeline yönelik eğitimlere devam 
edilmektedir. Bakanlığımıza bağlı 3 Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 
2017 yılı Eylül ayı itibariyle 108 kursta 1.166 Bakanlık personeline hizmetiçi 
eğitim verilmiştir.

Kadın Çiftçilere Yönelik Yürütülen Çalışmalar

• Kadın Çiftçilere Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmaları: 2017 yılında Eylül ayı 
itibariyle 3.344 eğitim faaliyetinde 56.487 kadın çiftçimize tarımsal ve ev 
ekonomisi konularında eğitim verilmiştir. 2003-2017 döneminde 182.706 
eğitim faaliyetinde 2.335.043 kadın çiftçimize eğitimler verilmiştir.

• Kırsalda Kadınlara Yönelik Kooperatifçilik Eğitimleri: 2004 yılından bu yana 
ülke çapında kırsalda kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitim çalışmaları 
yapılmakta ve kooperatifleşme yoluna gitmeleri desteklenmektedir. 
Bakanlığımız bünyesinde başkanı ve ortakları kadınlardan oluşan 2017 yılı 
itibarı ile 56 tarımsal kalkınma kooperatifi kurulmuş olup 18’i Bakanlığımız 
desteklerinden faydalanmıştır. Bugüne kadar eğitim alan kadın çiftçi sayısı 
76.773’tür.

• Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı: Kadın çiftçilere 
mesleki beceri kazandırmak, kırsalda kadın girişimciliğinin ve istihdamın 
artırılmasına katkı sağlamak için 2015 yılında başlatılmıştır. Program 2017 
yılında 16 ilde (Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Batman, Bursa, Çorum, Erzincan, 
Giresun, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Tokat) 
devam etmiştir. 1.270 kadın çiftçiye İŞKUR/KOSGEB işbirliği ile istihdama 
yönelik sertifikalı uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilerek, bir iş fikri ile 
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proje hazırlamaları sağlanmıştır.	Bu	program	uluslararası	platformda	da	
sesini	duyurarak	2016	yılı	“Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri”nde ülkemizi 
Avrupa’da temsil eden iki ulusal projeden biri olmuştur.

• Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor Programı: Tarımın içinde en çok var 
olan ancak tarımsal yeniliklerden en geç haberdar olan kadın çiftçilere 
daha verimli bir tarım için bilgi yön,temi sağlamak, kaynakları daha etkin 
yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak 
amacıyla Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ve İl 
Müdürlükleri koordinasyonuyla 2015 yılında “Kadın Çiftçiler Tarımsal 
Yeniliklerle Buluşuyor” programı başlatılmıştır. Bu kapsamda 2017 yılında 21 
ilde 21 yayın projesi ile 1.104 kadın çiftçi eğitim almıştır.

• Kadın Çiftçilere Yönelik Özel Projeler Programı: Kadın çiftçilere yönelik 
il özel projeleri ile kadın çiftçilerin istihdam edilebilirlikleri, girişimcilik 
kapasitelerinin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla 
seçilmiş projeler yatırım programı kapsamında desteklenmektedir. 2017 
yılında 6 İlimizde farklı tarımsal konularda projeler yürütülmekte olup, bu 
kapsamda 384 kadın çiftçimize eğitim verilmiştir. 

• Lider Çocuk Tarım Kampı Programı: Her yıl ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine 
doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını 
sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği 
hakkında bilgi vermek amacıyla 81 ilimizde her yıl belirlenen tema ile “Lider 
Çocuk Tarım Kampı” etkinliği gerçekleştirilmektedir. 2017 yılında “Kalkınma 
için Sürdürülebilir Turizm” teması kapsamında eğitimler verilmiştir. Ayrıca 
“Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi” ile “Yenilebilir Yabani Bitki 
Türleri” konusunda eğitim alan teknik personel tarafından çocuklara konu ile 
ilgili eğitimler verilmiştir.

• Kadın ve Aileleri ile Güvenli Tarım ve Sağlıklı Beslenme Projesi: Bakanlığımız, 
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi, Karabuğday Yetiştiricileri ve 
Sağlıklı Yaşam Derneği, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 

Bilecik ilinde çölyak hastaları için önemli bir ürün olan karabuğday (Greçka) 
üretimini yaygınlaştırma projesi yürütülmektedir. Üretilen karabuğdayın 
işlenmesine ve tüketiciyle, pazarla buluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 
proje kapsamında yetiştiricilik yapacak 25 kadın çiftçi ve ailesi ile toplamda 
300 dekar alanda karabuğday ekimi gerçekleştirilmiştir.

• Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi: Birleşmiş Milletler Küresel Çevre 
Fonundan sağlanan finansman ile Bakanlığımız tarafından yürütülen proje 
kapsamında, gıda ve beslenme için uygun biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı ile hedef faydalanıcıların refahının iyileştirilmesine 
katkı sağlamak amaçlanmıştır. Kastamonu, Sinop, İzmir, Balıkesir, Aydın, 
Muğla, Antalya, Konya, Karaman, Mersin illerinde yürütülen proje 
kapsamında “Yenilebilir Yabani Bitki Türleri”ne yönelik eğitim, farkındalık ve 
yaygınlaştırma faaliyetleri ile kadın çiftçilere ve ailelerine yönelik eğitim ve 
yayım çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda 10 pilot ilde seçilen köylerde 
2.374 kadın çiftçi yenilebilir yabani bitki türleri konusunda eğitim almıştır.

10.5. Yazılı ve Görsel İletişim Araçlarıyla Sunulan Yayım Hizmetleri 
Bakanlığımızca yürütülen “Tarımsal Yayım, Eğitim ve Yayımı Geliştirme Projesi” 
devam etmektedir. 

2017 yılında 1 adet kamu spotu televizyon kanallarında yayınlanmıştır. 2018 
yılında da bu çalışmalar “gıda güvenliği”, “gıda güvenirliliği”, “bitki ve hayvan 
sağlığı” ile “toprak koruma” ana başlıklarında devam edecektir.

Bakanlığımız stüdyolarında hazırlanan ve günün şartlarına göre güncellenerek 
hazırlanan eğitim filmi seti yapılan protokoller çerçevesinde yayınlanmak üzere 
talepte bulunan yerel TV kanallarına gönderilmektedir. Ayrıca Bakanlığımız 
kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda sinevizyon, tanıtım filmi 
ve belgesel film çalışmaları yapılmaktadır.

Görsel yayınların günümüz teknolojisine uyumlu hale getirilmesi amacıyla 
Bakanlığımız stüdyosunun HD (High Definition) formatında makine-ekipmanlar 
ile donatılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 
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Bakanlığımızın tanıtımını yapmak üzere yurtiçi ve yurtdışı fuar, kongre, 
sempozyum vb. etkinliklere katılımlar gerçekleştirilmektedir. 

“Tarım ve İnsan” fotoğraf yarışmasının bu yıl 9.’su düzenlenecek olup yarışma ile 
ilgili çalışmalar devam etmektedir.   

Web Tarım TV

2010 yılında yayın hayatına başlayan “www.tarimtv.gov.tr” internet adresi 
üzerinden yayın yapmakta olan Web Tarım TV tarım sektörü ve üreticiler 
nezdinde yoğun ilgi görmektedir. İnternet yayıncılığı alanında kamuda bir ilk 
olma özelliğini taşıyan Web Tarım TV diğer kuruluşlar tarafından model çalışma 
olarak gösterilmektedir. Web Tarım TV bu güne kadar yaklaşık 10 milyon kullanıcı 
tarafından takip edilmiştir. 

Bakanlığımızın katıldığı etkinlik ve faaliyetlerle ilgili canlı yayınlar yapılmaktadır. 
Ayrıca tarım, gıda ve hayvancılık sektörleriyle ilgili haberler yayınlanmaktadır. 
2010-2016 yılları arasında 8147 haber yapılarak üreticilerin bilgilendirilmesi 
sağlanmıştır.

Üreticilerimizi bilgilendirmek amacıyla Web Tarım TV’de 345 adet eğitim 
filmimiz yayınlanmaktadır. 

Web Tarım TV’de daha geniş kitlelere ulaşmak ve üreticilerin bilgilenmesini 
sağlamak amacıyla Canlı Yayın Aracı alınmış olup, böylece birçok organizasyon 
canlı olarak yayınlanmaktadır.

10.6. Sertifikalı Tarım Danışmanlığı ve İşletme Bazlı Tarımsal 
Danışmanlık Sistemi 
Sertifikalı Tarım Danışmanlığı

Bakanlığımızca; çiftçilerimizin bilgi ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması 
ve tarladan sofraya güvenilir gıda arzının etkinleştirilmesi amacıyla Sertifikalı 
Tarım Danışmanlığı uygulaması yürütülmektedir.

Bugüne kadar yayım ve danışmanlık hizmeti veren 1.554 kişi/kuruluş 
yetkilendirilmiş, tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde görev alacak 
14.058 tarım danışmanı ve 3.323 tarım yayımcısı sertifikalandırılmıştır.

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Sayısı

Kurum/kişi Belge Sayısı 

Üretici Örgütü 439

Ziraat Odası 288

Dernek 17

Şirket 251

Serbest Tarım Danışmanı 559

TOPLAM 1.554

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmeler 2009 yılından itibaren 
desteklenmektedir. 2016 yılında sistem üzerinde faydalılık, maliyetin 
karşılanması, istihdama etkisi hususlara dikkate alınarak genel bir revize 
yapılmıştır. 2017 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetinin desteklemesi, 
Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan Ziraat 
Odası ve Üretici Örgütlerine istihdam edilen en fazla 5 tarım danışmanının her 
biri için 12 aylık hizmet sunumuna bağlı olarak 35.000 TL destek verilmektedir. 

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile çiftçilerin bilgi 
ihtiyacının karşılanması ve tarımsal işletmenin kontrol edilmesi için, işletme 
ziyareti, tarla günü, demonstrasyon düzenlenmesi, basılı materyal hazırlanması, 
SMS bilgilendirme mesajları gönderilmesi vb. yöntemler kullanılarak faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.
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İşletme Bazlı Danışmanlık Sistemi
Bakanlığımız taşra teşkilatında yer alan il ve ilçe müdürlüklerinin üreticilerimize 
yönelik tarımsal yayım hizmetlerinde daha etkin ve verimli çalışma yürütebilmesi 
amacıyla, 2017 yılında işletme bazlı tarımsal danışmanlık sistemine geçilmiştir. 

Bu model kapsamında, her tarım işletmesi Bakanlığımızda görev yapan en az 
bir tarım danışmanı personelin sorumluluğuna verilmiştir. Bununla birlikte 
ziraat teknikeri/teknisyeni ve veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni ile diğer 
personelden uygun görülenlerin de yardımcı personel olarak sisteme dâhil 
edilmesi planlanmıştır. 

Bu kapsamda ülke genelinde; 12.132 Ziraat Mühendisi ve 7.165 Veteriner Hekim 
olmak üzere toplam 19.297 tarım danışmanı görev yapmaktadır. 

Bu çalışma modeli ile personelin zaman ve imkânları iyi kullanması, daha aktif ve 
verimli çalışması öngörülmektedir. Çiftçilere kendilerinden sorumlu bir teknik/
sağlık personel tarafından doğrudan ve yerinde hizmet alabilme imkânı temin 
edileceğinden hem üretimde artış, hem de çiftçi memnuniyeti sağlanacaktır.

2017 yılında Eylül ayı itibariyle yaklaşık 600 bin işletme ziyareti gerçekleşmiş 
olup, ziyaretler devam etmektedir.

10.7. Yeşil Masa Uygulaması 
Bakanlığımızca 2016 yılında 81 ilimizde Yeşil Masa uygulaması başlatılmıştır. 
Verilen hizmetlerin etkin şekilde ilgililere ulaşması, bürokratik işlemlerin 
azaltılması ve memnuniyetin artırılmasını amaçlayan uygulama ile 
vatandaşlarımız her türlü istek, şikâyet ve önerilerini bu uygulama ile ilgili 
birimlere iletebilmektedir.

Yeşil Masa ile gıda tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren tüm 
paydaşlar ile Bakanlığımız taşra teşkilatı arasında hızlı ve sürekli bir iletişim 
ve bilgi ağı oluşturulmuştur. İnternet ortamında, telefon yada şahsen yapılan 
başvurular kayıt altına alınarak, değerlendirilmekte ve 5 iş günü içerisinde 
cevaplandırılmaktadır. 

Ayrıca Yeşil Masa birimi, danışma, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri de 
vermektedir. Yeşil Masaya 2017 Eylül ayı itibariyle 3.720 başvuru yapılmıştır.



2018 Yılı Bütçe Sunumu 2018 Yılı Bütçe Sunumu

116 117

11.  
D‹∕ER  
ÇALIMALAR 
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11.1. Tarımsal Ürün ve Gıda Piyasalarının Takibi

Bakanlığımızın da üyesi olduğu “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve 
Değerlendirme Komitesi” tarafından gıda ve tarım piyasalarının regülasyonuna 
yönelik alınacak tedbirler belirlenmektedir. 

Bakanlığımızca Komite çalışmalarına etkin katılım sağlanmakta ve gıda 
fiyatlarındaki dalgalanmaların en aza indirimlesi için alınacak tedbirlere önemli 
katkılar sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından oluşturulan “Tarım Bilgi Sistemi”nin tanıtımı 
yapılmıştır. Bakanlığımızca, tarımsal üretimde arz eksikliği olup olmadığını ürün 
bazında zamana dayalı olarak ülkesel ve il bazında tespit edilmesine olanak 
veren, ne kadar alanda üretim yapılacağını ve ürünlerin gelişim periyotlarını 
ortaya koyan “Arz İzleme Sistemi” kurulmuştur. Komiteye, “Arz İzleme Sistemi”ne 
yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Komite kararları doğrultusunda, spekülatif fiyat hareketlerini kaynaklarıyla 
birlikte tespit edebilmek için kurulan “Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi” 
Ülkesel düzeye yayılmıştır. Bu sistemle, üreticiden tüketiciye fiyatların takibinin 
sağlanması hedeflenmektedir.

Komite kararları doğrultusunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi ile 
Tarım Bilgi Sistemi entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, tarım envanterinin 
oluşturulması,   halen 440 olan “Zirai Erken Uyarı, Rekolte Tahmin ve Gözlem 
İstasyonu” sayısının Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığıyla birlikte belirlenen 
1.200 ådete ulaştırılması sağlanacaktır.

Bakanlığımız tarafından oluşturulan “Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi” 
ile; üretici, aracı, hal, pazar ve marketlerde ürün bazında fiyatlar izlenmekte 
ve günlük olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler, Gıda ve Tarımsal Ürün 
Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin gündem ve konularına yönelik 
çalışmalarda kullanılmaktadır. 

11.2. Lisanslı Depoculuk Çalışmaları 

Bakanlığımızca, ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla birlikte Lisanslı Depoculuğun 
geliştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yürütülmektedir. 

Lisanslı depoculuk sayesinde;

• Ürünlerin daha sağlıklı ortamda bulunması ve daha uzun süreli olarak 
muhafazası imkânı oluşturulmakta,  

• Üreticinin ürününü borsalarda kolay bir şekilde en iyi fiyattan satabilmesi ve 
borsaların daha aktif bir şekilde işlem görmesi sağlanmakta, 

• Ürünlerin hızlı bir şekilde alınması ve boşaltılması sağlanarak ticari açıdan 
(ithalat-ihracat) avantaj elde edilmekte, 

• Ayrıca elektronik sistem sayesinde nerede, ne kalitede-cinste ve ne kadar 
ürün olduğu kolaylıkla izlenebilmektedir. 

Bakanlığımızın ilgili kurumu olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
tarafından “Uzun Süreli Kiralama Yöntemiyle Depo Yaptırılması Projesi” 
yürütülmektedir. Uzun süreli depo kiralama çerçevesinde ülke genelinde özel 
sektöre depo yaptırılmakta ve firmalar ile TMO arasında 10 yıl süreli kira 
sözleşmesi yapılmaktadır.

Uzun süreli kiralama yöntemiyle yapılacak olan modern çelik silo tesisleri, 
gelişmiş birçok ülke örneğinde görüldüğü gibi özel sektörün depoculuğa 
girmesinin önünü açacak, lisanslı depoculuğun ve buna bağlı olarak emtiaya 
dayalı sermaye piyasalarının gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

Bu çerçevede Kuruluşumuzca, ülke genelindeki tüm bölgelerde özel sektör 
tarafından inşa edilecek 43 ayrı yerde toplam 2.360.000 ton kapasiteli lisanslı 
depoculuk kriterlerine uygun hububat deposu için 10 yıl süreli depo kiralama 
sözleşmesi imzalanmış olup inşaat yapımına başlanılmıştır. Ayrıca kiralama 
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garantisi kapsamı dışında özel sektör tarafından 19 ayrı noktada yaklaşık 
1.000.000 ton kapasiteli depolama tesisi yapılmaktadır.

Lisanslı depoculuğun ülkemizdeki gelişimi özellikle son yıllarda artmakta olup 
bu kapsamda lisans alan firma sayısı çoğalmaktadır. 

11.3. Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgeleri 

Bakanlığımız sorumluğunda olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgelerinin kurulması çalışmaları devam etmektedir. Halihazırda 13 projenin 
yatırım devam etmektedir. 

Yatırım Devam Eden Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgeleri 
1. Amasya - Suluova (besi)

2. Ankara - Çubuk (besi) 

3. Eskişehir - Beylikova (besi)           

4. Yalova - Çiftlikköy (çiçekçilik) 

5. Denizli - Sarayköy (sera)

6. Hatay - Altınözü-Enek (süt) 

7. Kars (besi) 

8. Ağrı -  Diyadin (sera) 

9. Şanlıurfa (besi)

10. Diyarbakır (besi)

11. Elazığ (hayvansal ürünler)

12. Gaziantep - Oğuzeli (besi)

13. Samsun - Bafra (sera) 

Ankara-Çubuk, Amasya-Suluova, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere 4 ilde pilot 
olarak başlatılan ve Bakanlığımız kredi desteği ile yürütülmekte olan Tarıma 
Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarından; Amasya-Suluova, 
Ankara-Çubuk ve Diyarbakır illerimizde yürütülen projelerin altyapı çalışmaları 
tamamlanmış ve yatırımcılara açılmıştır. 

Şanlıurfa ve Eskişehir-Beylikova projelerinin ise 2017 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır. Kars’ta altyapı çalışmaları devam etmekte olup, 2019 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır. Hatay-Altınözü Süt OSB’nin proje çalışmaları 
devam etmektedir.

Ülkemizin ilk örneğini teşkil edecek olan jeotermal kaynaklı seracılık projelerinden 
Denizli-Sarayköy ve Ağrı-Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’lerin altyapı 
çalışmalarının 2018 yılında tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılara açılması 
ve ileri teknolojili seraların kurulması ile üretime geçilmesi planlanmaktadır. 
Samsun-Bafra Sera OSB ve Yalova-Çiftlikköy  Çiçekçilik OSB proje çalışmaları 
devam etmektedir.

11.4. Tarım Bilgi Sistemi Çalışmaları
TARBİL Projesi, 2008 yılında Tarımsal İzleme ve Rekolte Tahmin Sistemi (TARİT) 
adı altında başlamış; 2011 yılında Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) 
Projesi olarak yeniden yapılandırılmıştır. 

Projenin yapılandırılmasında; Bakanlığımız, Türkiye İstatistik Kurumu, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 31.10.2011 tarihinde 
imzalanan protokol ile projenin hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

Sistemin Bakanlığımız tarafından sürdürülen bölümü Tarım Bilgi Sistemi olarak 
genişletilmiştir. Tarım Bilgi Sistemi; tarımsal gözlem, kayıt, bilgi ve yönetim 
sistemlerini buluşturarak ortak aklı ekonomik katma değere dönüştüren 
teknolojik entegrasyon yapısıdır.

Tarım Bilgi Sistemi kapsamında kurulan zirai meteoroloji istasyonları ile 
atmosferik izleme, toprak izlemesi ve görsel izleme yapılabilmekte ve fenolojik 
gözlemlerde bulunulabilmektedir.

Ayrıca, TARBİL Bakanlığımız dışındaki sistemlerle de entegre olan bir yapıdır. Hal 
Kayıt Sistemi, tapu kadastro verileri, MERNİS, Ulusal Adres Kayıt Veri Tabanı, vergi 
dairesi otomasyon sistemindeki veriler güncel olarak sisteme aktarılmaktadır.  

Proje kapsamında yürütülen alt proje ve uygulamalardan bazıları şu şekildedir;

• Tüm Türkiye’yi kapsayan uydu verileri yılda en az iki kere alınmaktadır. 

• Zirai meteoroloji istasyonlarının 400 adedi tamamlanmış olup, toplam 1.200 
adede çıkarılması planlanmıştır. 
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• 10.000 tablet ile 2,2 milyon çiftçinin Tarımsal Üretim ve Kayıt Sistemi 
(TÜKAS) verileri toplanmıştır. 

• Ayrıca, 16.000 tablet ile Tarım İşletme Danışmanları ile Tarım Envanterinin 
oluşturulması sağlanacaktır.

• Ar-Ge Projeleri karar destek ve Ar-Ge sonuçları sisteme eklenecektir. 

11.5. Tarımsal Üretim ve Kayıt Sistemi (TÜKAS) Çalışmaları

Tarımsal Üretim ve Kayıt Sistemi (TÜKAS) 2014 yılında oluşturmaya başlamıştır. 
TÜKAS ile tarım işletmelerinin, üzerindeki faaliyetleri ve varlıklarının güncel 
olarak kayıt altına alınması amaçlanmıştır. 

Tarımsal istatistiklerin güncel olarak tutulacağı bu sistem ile tarım politikalarının 
etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir. 

TÜKAS, tarımsal işletmelerin arazi bilgilerinin yanı sıra hayvancılık ve makine 
ekipman bilgilerini de kayıt altına almaktadır. Ayrıca tarım istatistiklerine yönelik 
mevcut veri tabanları arasında entegrasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

TÜKAS kapsamında tarım envanteri oluşturulma çalışması 2014 yılında mobil 
uygulamanın yer aldığı tablet bilgisayarlar kullanılarak başlatılmış ve 2015 
yılında tamamlanmıştır. Bu çalışma sonucunda tarımsal üretim yapılan alanların 
% 82’si kayıt altına alınmıştır. 

TÜKAS’ın geliştirilmesine yönelik çalışmalara 2017 yılında da devam edilmiştir. 
2017 Mayıs ayında İl ve ilçe düzeyinde sisteme veri girişi yapacak 16.000 Tarım 
İşletme Danışmanı belirlenmiştir.  Saha çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi, 
tarım envanterinin oluşturulmasına yönelik 16.000 tablet bilgisayar tarım 
danışmanlarına dağıtılarak bunlar üzerinden güncel verilerin sisteme girilmesi 
sağlanacaktır. 

TÜKAS’ın tamamlanmasıyla; Tarımsal istatistik ve kayıt sistemlerini geliştirmek 
amacıyla yürütülen projeler sürdürülecek, tarım politikalarının yürütülmesine 

ilişkin bilgi altyapısı ile idari yapı geliştirilecek, kayıt dışı ekonominin boyutu 
ölçülerek, kayıt dışılığın yol açtığı etkiler araştırılabilecektir.

11.6. Avrupa Birliğine Uyum Çalışmaları

AB ile yürütülmekte olan müzakerelerde, Bakanlığımızın sorumlu olduğu 3 
fasılda çalışmalara devam edilmektedir. 

• 12 No’lu Gıda Güvenilirliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı faslı 30 Haziran 2010 
tarihinde müzakerelere açılmış olup, kapanış kriterlerinin yerine getirilmesine 
yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

• 11 No’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma ile 13 No’lu Balıkçılık fasılları açılış 
kriterlerinden bağımsız bir şekilde siyasi nedenlerle askıya alınmıştır. 

Bakanlığımızın sorumlu olduğu Fasıllar kapsamında 2017 yılı içerisinde 
yürütülen bazı çalışmalar şu şekildedir; 

• 1 No’lu AB-Türkiye Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi Toplantısı

• Türkiye-AB Balıkçılık Diyalog Çalışma Grubu Toplantısı

• 34. Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısı

• Coğrafi işaretler alanında daha önce tescil alan Antep Baklavası ve Aydın 
İncirine ilave olarak Malatya Kayısısı için AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi 
Takdim Töreni

• Ayrıca, AB’nin Ortak Piyasa Düzenine uyum konusunda çeşitli farkındalık 
artırıcı eğitim ve toplantılar ve yurtdışı ziyaretleri  yapılmıştır. 
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Türkiye–AB Mali İşbirliği kapsamında tarım alanında Bakanlığımızca önemli 
projeler yürütülmektedir. Bu kapsamda;

• 2002-2017 döneminde 188 milyon Avro katkılı toplam bütçesi 255 milyon 
Avro olan 43 adet proje tamamlanmıştır.

• Toplam bütçesi 123,5 milyon Avro olan 25 projenin başvuru ve uygulama 
süreçleri devam etmektedir.

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ikinci uygulama döneminde (2014-
2020) yeni hibe fonlarının kullanımına yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam 
etmektedir. Bu kapsamda; 

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

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

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bakanlığımızca “Tarım 
ve Kırsal Kalkınma Sektörü Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt-sektörü” altında 
yürütülen faaliyetlerin izlenmesi amacıyla 8 Haziran 2017 tarihinde Avrupa 
Komisyonu ve diğer ilgili Kurum ve kuruluşların katılımı ile 2. Sektörel İzleme 
Komitesi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Sektörel İzleme Komitesi Toplantılarının üçüncüsü 2017 yılının son çeyreğinde 
gerçekleştirilecektir. IPA fonlarından daha iyi yararlanılabilmesi amacıyla 
Bakanlığımız personeline proje hazırlama konularında 3 adet eğitim verilmiş 
olup, 2018 yılı içinde 2 adet eğitim verilmesi planlanmaktadır.

11.7. Tarımda İkili ve Uluslararası İlişkiler

Bakanlığımız Türkiye adına; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), 
Gelişen 8 Ülke (D-8) gibi kuruluşlarda odak noktası, İktisadi İşbirliği ve Gelişme 
Teşkilatı (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Yirmiler Grubu’nun (G20) ilgili 
konularında ulusal koordinatör, EİT Gıda Güvenliği Bölgesel Programının (ECO-
RCC) ise yürütücüsüdür. 

Bu kapsamda 2017 yılında yapılan bazı önemli çalışmalar şunlardır;

• Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu: Türkiye’nin 
Afrika açılımı vizyonu kapsamında, ülkemizin tarım ve hayvancılık 
sektöründeki bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması, ticaret ve yatırım alanında 
fırsatlar oluşturulması ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla 
“Türkiye – Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu” 27-28 Nisan 
2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir. Söz konusu etkinliğe, Afrika’dan 
50’nin üzerinde ülkeden Bakan ve Bakan Yardımcısı ve bir çok uluslararası 
kuruluş temsilcisi ile yüzlerce yerli ve Afrikalı işadamı katılım sağlamıştır. 
Bakanlar Oturumu neticesinde “Türkiye – Afrika Tarımsal İşbirliği Platformu” 
kurulması kararlaştırılmıştır. Organizasyon süresince, özel sektör temsilcileri 
arasında ikili toplantılar düzenlenmiştir.

• Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 2. Tarım Bakanları Toplantısı: Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü 2. Tarım Bakanları Toplantısı “Sürdürülebilir Gıda 
Sistemleri ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geleceği” temasıyla 17 Mayıs 
2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı 8 ülkenin katılımıyla 
gerçekleşmiştir.  Ayrıca gözlemci üye ülkeler olan Çek Cumhuriyeti, Fransa, 
İtalya, Polonya ve Slovakya ile Sektörel Diyalog Ortağı Macaristan ve Karadağ 
toplantıya katılım sağlamışlardır.
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• 2017-2018 yıllarında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Tarım ve Tarımsal 
Sanayi Çalışma Grubunun koordinatörlüğü görevi de Bakanlığımız tarafından 
yürütülmektedir. Türkiye tarafından hazırlanan Eylem Planı 28-29 Mart 
2017 tarihlerinde düzenlenen Tarım ve Tarımsal Sanayi Çalışma Grubu 
toplantısında kabul edilmiştir. 

• FAO Türkiye Ortaklık Programı 2. Dönemin Tanıtım Toplantısı 3 Temmuz 
2017 tarihinde FAO 40. Konferansı sırasında Roma’da ve daha sonra 
bölge ülkelerinden temsilcilerin de katılımıyla 25 Temmuz 2017 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. FAO 40. Konferansı sırasında Uluslararası 
Tarımsal Kalkınma Fonu’nun ülkemizde bir ofis açmasına yönelik Ev sahibi 
Ülke Anlaşması da 3 Temmuz 2017 tarihinde Roma’da imzalanmıştır. 

• G20 Dönem Başkanlığı tarafından 22 Ocak 2017 tarihinde Berlin’de 
düzenlenen G-20 Tarım Bakanları Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

• 29 Eylül-4 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul’da, Bakanlığımız desteğiyle 
“45. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi” düzenlenmiştir. Toplantıya, 120’nin 
üzerinde ülkeden yaklaşık 145 bin kayıtlı kişi katılmıştır. 

• 2017 yılında ikili ilişkiler kapsamında; Bakan düzeyinde; Azerbaycan, Rusya, 
Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Ukrayna ve 2 defa Sırbistan’a üst düzey 
resmi ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

• Almanya, Çek Cumhuriyeti, Etiyopya, Azerbaycan, Arnavutluk, Katar, Sırbistan, 
Slovenya Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları yapılmıştır.

• 2017 yılında, 10 ülke ile (Arnavutluk, Cibuti, Gambiya, Gine, Ruanda, Tayvan, 
Kongo, Fildişi Sahili, Venezuela, Somali) tarım, hayvancık, balıkçılık ve ilgili 
diğer konularda işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalanmıştır. 

• Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Tanzanya, Kazakistan, Özbekistan, Angola, 
Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerle yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen 
Karma Ekonomik Komisyonu Toplantılarına (KEK) Bakanlığımızdan katılım 
sağlanmıştır.

• DTÖ çalışmaları kapsamında “Tarım Komitesi” ve “Sağlık ve Bitki Sağlığı 
Komitesi” toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

• 2017 yılı içerisinde tarım ve SPS (Sağlık ve Bitki Sağlığı) komite olmak üzere 
Cenevre’de toplam 6 toplantıya katılım sağlanmıştır. Ayrıca DTÖ balıkçılık 
destekleri ile ilgili anlaşma zemini çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Toplam 
4 adet müzakere toplantısı yapılmış olup, 3 tanesine Bakanlığımız tarafından 
katılım sağlanmıştır.

• 20-22 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da 12 Ülkeden temsilcilerin katılımıyla 
DTÖ Tarım Anlaşması ve Tarımsal Müzakere Bölgesel Semineri düzenlenmiştir.

• 2017 yılı içeresinde Ekim ayına kadar Bakanlığımızı temsilen 23 Serbest 
Ticaret Anlaşması müzakeresine katılım sağlanmıştır. 

11.8. Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi

Bakanlığımızca coğrafi işarete sahip ya da coğrafi işaret alabilecek ürünlere yönelik 
olarak “Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi” yürütülmektedir. Bu 
ürünler ile özdeşleşen pilot illerde; üreticiler, küçük ölçekli tarımsal işletmeler, 
tarımsal amaçlı üretici örgütlerine ve STK’lara yönelik farkındalık çalışmaları 
yapılmakta ve coğrafi işaretlerde değer zinciri vurgulanmaktadır. 

Proje kapsamında 2017 yılında yürütülen çalışmalar şu şekildedir;

• Coğrafi işaretler konusunda çalışmalarda kullanılmak üzere hazırlanan liflet 
ve afişler 81 İl Müdürlüğüne dağıtılmıştır.  

• Farklı illerde coğrafi işaret farkındalık çalışmaları yürütülmüş, STK’lara 
ziyaretler yapılmıştır. Ayrıca,  Türk Patent ve Marka Kurumu ile Bakanlığımız 
birimlerinden uzmanların katılımı ile İzmir-Bornova Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğünde eğitim düzenlenmiştir. 
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• 81 İlde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teşkilatı aracılığıyla coğrafi 
işaret anket çalışması yürütülmüştür.

2018 yılında yürütülmesi planlanan bazı çalışmalar şu şekildedir;

• 81 ilimizde yapılan coğrafi işaretlere yönelik anketlerin değerlendirilmesi, 
başarılı örneklerin ziyaret edilmesi, tespit edilen sorunların çözümüne yönelik 
toplantı düzenlenmesi ve farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi 
planlanmıştır. 

• İç pazar araştırmaları kapsamında proje faaliyeti olarak iki üründe değer 
analizi çalışması planlanmıştır. 

• Türk Patent ve Marka Kurumu’nun da bilgilendirmede bulunacağı tescili olan 
illerin (55 İl) katılım sağlayacağı bir bilgilendirme toplantısı planlanmıştır. 

• Tüketici farkındalığı oluşturma çalışmaları yürütülecektir. 

• Ekonomik değer taşıyan coğrafi (yerel) işaretli ürünlerin yerelden ulusal 
pazar zincirine katılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Konu 
ile ilgili kamu spotu hazırlanacaktır. 

• Coğrafi işaretlerle ilgili başarılı örnekler tespit edilecek ve üreticilere 
anlatılacaktır. 

• Belirlenen pilot illerde seçilen coğrafi işaretlerin tanıtım faaliyetleri için 
organizasyonlar yapılacaktır. 

• Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)’nda  yer 
alan coğrafi işaretli ürün üretici bilgilerine yönelik veri tabanı olan Coğrafi 
İşaret Sistemi (CİS) oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir. 

11.9. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Bakanlığımız insan kaynaklarının güçlendirilmesi yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında farklı branşlarda toplam 2.558 
personelin atama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu personelin;

• 1.399’u Mühendis,

• 726’sı Veteriner Hekim,

• Diğer alımlar kapsamında ise 433 personel alımı yapılmıştır. 

Son 15 yıl içerisinde merkezi yerleştirme sonucu Bakanlığımıza önemli sayıda 
personel kazandırılmıştır. 

2002-2017 Döneminde Personel Alım Sayısı  

Branş Sayı

Ziraat Mühendisi 10.693

Veteriner Hekim 8.457

Gıda Mühendisi 2.360

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 764

Diğer Branşlar 5.384

Özelleştirme, terörle mücadele, kurumlar arası nakil, 
4/C vb. alımlar   12.203

TOPLAM 39.861

Kaynak:	Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı			
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Son 15 yılda Bakanlığımızdaki personel artış oranları;

• Toplamda % 36

• Veteriner Hekimlerde % 245

• Ziraat Mühendislerinde % 143 

• Gıda Mühendislerinde % 1157 

• Su Ürünleri Mühendislerinde % 275

• Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinde % 621 olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılında bütçe imkanlarına göre Bakanlığımıza tahsis edilecek açıktan ve 
naklen atama kontenjanı dahilinde ve hizmet ihtiyacı doğrultusunda personel 
alımı yapılabilecektir.

2017 yılında Bakanlığımıza bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
tarafından farklı branşlarda 200, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü 
tarafından farklı branşlarda 500 personel alımı yapılmıştır. 

Ayrıca, taşra teşkilatımızdaki; İl Müdür Yardımcıları ve İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlerine yönelik olarak Hizmetiçi Eğitim Programları düzenlenmektedir.



2018 Yılı Bütçe Sunumu 2018 Yılı Bütçe Sunumu

132 133

12. 
BA∕LI, ‹LG‹L‹ 
VE ‹L‹K‹L‹ 
KURULULARIN 
FAAL‹YETLER‹ 
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12.1. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ)

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerininim ağaçlandırılması çalışmalarına önem 
verilmektedir. 

• 1925-2002 yılına kadar 4.500 dekar alan ağaçlandırılmış iken,

• 2002-2017 yılları arasında 17.700 dekar alan ağaçlandırılmıştır. 

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

AOÇ ürün çeşitliliği son 10 yılda zenginleştirilmiş olup, kaliteli, tüketiciler 
tarafından beğenilen, güvenilir ve AOÇ markasına uygun ürünler tüketicilere 
sunulmaktadır. 

Ayrıca AOÇ tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli yoğurt mayası AOÇ 
ürünlerinde kullanılmaya devam etmektedir. Yine “Sağlıklı Süt ile Evde Yoğurt 
Yapımı” projesi kapsamında, halkımıza sokak sütü yerine sağlıklı ve güvenilir 
pastörize süt ile evinde yoğurt yapma imkânı sağlanmıştır.

Son yıllarda “Atatürk Orman Çiftliği” (2009), “Çiftlik” (2009), “Gazi Orman Çiftliği”  
(2012), “Gazi Çiftliği”  (2012)  “Gazi”  (2013) isimleri ulusal marka olarak Türk 
Patent Enstitüsünce tescili yaptırılmıştır. 

Kurum tarihinde ilk defa 2016 yılında Atatürk Orman Çiftliği logosu şekil olarak 
ölçeklendirilip standardize edilmiş, çeşitli hizmet alanlarında ve Kurumsal logo 
olarak Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilmiştir.

12.2. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

TİGEM, Çiflikat-ı Hümayun’dan bugüne kadar tam 700 yıldır ülkemiz tarımına 
önemli hizmetler sunan köklü bir kurumdur.  

Özellikle son 10 yılda yapılan büyük yatırımlar sayesinde TİGEM; Ülkemizin 
kaliteli tohumluk ve damızlık hayvan ihtiyacının karşılamasına önemli katkılar 
sağlamaktadır. Ayrıca atçılık sektörüne yönelik çalışmaları ve yetiştirdiği arap 
taylarıyla da bu alanda öncü bir kurum durumundadır. 

Sertifikalı Tohum ve Fidan üretimi 

• Sertifikalı hububat tohumu dağıtımı 2002 yılında 76 bin ton iken 2016 
yılında 132 bin tona çıkarılmış,  2017 yılında 192 bin tona ve 2018 yılında 
ise 238 bin tona çıkarılması hedeflenmiştir. 

• Yem bitkileri tohumluğu dağıtımı 2002 yılında 1.000 ton iken 2017 yılında 
2.250 tona ve 2018 yılında 3.000 tona çıkarılması hedeflenmiştir. 

• TİGEM işletmelerinde özel sektör işbirliği ile 2012 yılında 5 bin ton ile 
başlatılan  sertifikalı patates tohumu üretim miktarı 2016 yılında 56 bin tona 
çıkarılmıştır.  

• Çiftçilerimizin sertifikalı tohuma kolay ulaşımını sağlamak amacıyla, 2003-
2017 döneminde ülkemiz genelinde 293 adet TİGEM bayisi kurulmuş ve Bayi 
Otomasyon Sistemi oluşturulmuştur. 

• Ülkemiz tohumculuğunun bitkisel üretimin bütün dallarında gelişmesi için 
TİGEM işletmeleri özel sektör ve araştırma kuruluşlarının hizmetine açılmış, 
TİGEM işletmelerinde  65 bin dekar sulu tarım arazisinde patates, hibrit mısır, 
ayçiçeği, pamuk, sebze ve yem bitkileri gibi sertifikalı tohumların üretimi 
yapılmakta olup, 2018 yılında söz konusu üretim alanlarının 100 bin dekara 
çıkarılması hedeflenmektedir.

Hayvancılık Faaliyetleri

• TİGEM’in elinde bulundurduğu damızlık sığır varlığının tamamı yüksek 
verimli kültür ırkı hayvanlardan oluşmaktadır. Son yıllarda yapılan seleksiyon 
çalışmaları ile sığır varlığında önemli bir genetik ilerleme kaydedilmiştir. 

• 2002 yılında 17 bin baş olan damızlık sığır varlığı 2017 yılında 44 bin başa 
çıkarılmıştır. 
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• Ülkemiz yetiştiricilerinin damızlık sığır taleplerinin önemli ölçüde 
karşılanması amacıyla ülkemizde Ar-Ge çalışmaları dışında bir ilk olarak 
2017 yılında Embriyo Transferi ile Üstün Vasıflı Damızlık Sığır Üretim Projesi 
uygulamaya konulmuş,  değişik ırklardaki düvelere 2017 yılı sonuna kadar 10 
bin baş embriyo transferi gerçekleştirilerek, 2018 yılında Simmental ırkında 
10 bin baş buzağı elde edilmesi hedeflenmiştir.  

• Son 15 yıl içerisinde  62 bin baş damızlık sığır dağıtımı gerçekleştirilmiş, 
2018 yılında 7 bin baş damızlık dağıtımı hedeflenmiştir.

• Bakanlığımızca uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi 
kapsamında TİGEM tarafından, 2016 yılında 51 bin baş sığır ve 107 bin baş 
damızlık koyun ve keçi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Aynı proje kapsamında 
2017 yılında hedeflenen 51 bin baş sığır ve manda ile 106 bin baş damızlık 
koyun ve keçi dağıtımlarına başlanmıştır.

• DAP, GAP, DOKAP ve KOP illerinde Hayvancılığın Geliştirilmesi kapsamında 
bölge yetiştiricilerine TİGEM tarafından 2014 –2016 yılları arasında toplam  
3.298 baş boğa ve 7.287 baş koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

• DAP Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı İşbirliğinde 2014 yılında Iğdır/
Kâzımkarabekir işletmesinde DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi 
Projesi uygulamaya konulmuş, proje kapsamında bölgeye 10 yıl içerisinde 
67 bin Baş damızlık Morkaraman ırkı koç ve koyun dağıtımı hedeflenmiştir.

• Malatya/Sultansuyu işletmesinde 2012 yılında hizmete açılan en ileri 
teknolojilerle donatılmış 1 milyon doz kapasiteli Sperma Üretim Merkezinde, 
toplam 2,3 milyon doz boğa sperması üretimi yapılmış ve 2016 yılından 
itibaren progeny testi tamamlanmış spermaların ülkemiz yetiştiricilerine 
dağıtımına başlanılmıştır. 

• 2012-2017 yıllarında 8 işletmede toplam 40 bin başlık damızlık koyun 
tesisleri yapılmış, 2002 yılında 71 bin baş olan damızlık koyun varlığı 2017 
yılında 190 bin başa çıkarılmış ve 2018 yılında  200 bin başa çıkarılması 
hedeflenmiştir. 

• Son 15 yıl içerisinde toplam  146 bin baş damızlık koyun dağıtımı 
gerçekleştirilmiş, 2017 yılında 24 bin baş ve 2018 yılında 28 bin damızlık 
dağıtımı hedeflenmiştir. 

• Şanlıurfa/Ceylanpınar İşletmesinde süt verimi yönüyle öne çıkan 3 bin baş 
hayvan varlığı ile damızlık keçi yetiştiriciliği sürdürülmektedir.

Atçılık Faaliyetleri

• Çiftlikat-ı Hümayun adı altında Osmanlının kuruluşundan beri devam 
eden atçılık faaliyetlerine halen üç işletmede (Bursa/Karacabey, Malatya/
Sultansuyu ve Eskişehir/Anadolu) toplam 1.300 baş hayvan varlığı ile devam 
edilmektedir.

• TİGEM tarafından her yıl ortalama 247 baş yarış tayı kazandırılarak son 15 
yılda atçılık sektörüne 3.708 baş yarış tayı kazandırılmış, 2018 yılında 288 
baş tay satışı hedeflenmiştir.

Sulama ve Modernizasyon Çalışmaları 

• TİGEM işletmelerinde 2002 yılında 210 bin dekar olan sulu tarım arazisi 
2016 yılında 4,2 kat artırılarak 879 bin dekara çıkarılmış, sulu tarım arazisinin 
tamamı modern basınçlı sistemlerle sulanabilir duruma getirilmiş ve kuraklık 
riskine karşı sertifikalı tohum üretimi garanti altına alınmıştır. 

• 2017 yılında 70 bin dekar, 2018-2020 döneminde 172 bin dekar olmak üzere 
toplam  220 bin dekar arazinin daha sulamaya açılması planlanmıştır.

• Sertifikalı tohum üretiminde kapasitenin artırılması ve kalitenin uluslararası 
standartlara ulaştırılması amacıyla, 2009-2017 döneminde 9 adet toplam 
160 ton/saat kapasiteli tohum hazırlama tesisleri kurulmuş ve mevcut 
tesislerin modernizasyonları sağlanmıştır. 

• Mahsullerin daha uygun şartlarda muhafaza edilmesi için 238 bin ton 
kapasiteli çelik silolar tesis edilmiştir.
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• Mekanizasyonun tamamı en ileri teknolojilerle yenilenmiş, bu kapsamda 
2009-2016 döneminde 598 adet traktör ve bağlı ekipmanları satın alınmış, 
2017-2019 döneminde 87 adet traktör alımı planlanmıştır.

Türkiye-Sudan Arasında Tarımsal İşbirliği Çalışmaları
• Türkiye-Sudan arasında imzalanan anlaşma kapsamında iki ülke arasında 

tarımsal üretimin ve ticaretin artırılması için ortak şirket kurulması 
amaçlanmıştır.  

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

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

12.3. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 

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

Buğday ve Arpa Alımları 

• Buğday hasadının başlamasına müteakip üreticilerimize depolama ve finansman 
imkânı sunmak için 6 Haziran 2017 tarihinde emanet alımlara başlanmış olup, 
bu kapsamda 426 bin ton ürün teslim alınmıştır. 

• 12 Temmuz 2017 tarihinde makarnalık buğday için 1.000 TL/Ton, Anadolu 
Kırmızı Sert ekmeklik buğday için 940 TL/Ton fiyat açıklanmıştır. 

• 2017 Ekim ayı itibariyle 52 bin üreticiden 2 milyon 50 bin ton buğday alınmış 
ve üreticilerimize 1.9 milyar TL ödeme yapılmıştır. 

• Arpada ise piyasa fiyatlarının üreticiyi memnun edecek düzeyde olması nedeni 
ile alım fiyatı açıklanmamıştır. Ancak üreticilere depolama ve finansman 
imkânı sunmak için emanet alım yapılmış olup bu kapsamda 2.200 bin ton 
arpa teslim alınmıştır. 

• Ayrıca TMO, mevcut işyerlerinin yanında protokol imzalanan lisanslı depolara 
ürün teslim eden üreticilerden Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) yoluyla alımlara 
2017 yılında da devam etmiş olup 238 bin tonunu bu kapsamda yapmıştır. 

Mısır Alımları 

• Hasadın başlamasını müteakip üreticilerimizin olası depolama ve finansman 
ihtiyacının karşılanması amacıyla 7 Ağustos 2017’den itibaren emanet 
alımlara başlanmış olup, bu kapsamda 108 bin ton mısır teslim alınmıştır. 

• 19 Eylül 2017 tarihinde 760 TL/ton fiyat açıklanarak peşin alımlara 
başlanmıştır. Bu kapsamda 2017 Ekim ayı itibariyle 1.300 üreticiden 205 bin 
ton mısır alınmış, üreticilerimize 153 milyon TL ödeme yapılmıştır. 

Çeltik Alımları 

• Hasadın başlamasını müteakip üreticilerimizin olası depolama ve finansman 
ihtiyacının karşılanması amacıyla 12 Eylül 2017’den itibaren emanet alımlara 
başlanmıştır. Ürün arzı olmamıştır.

Kuru Üzüm Alımları

• TMO tarafından 12 Eylül 2017 tarihinde 9 kalite kuru üzüm için 4,00 TL/Kg 
fiyat açıklanmıştır.

• 2017 Ekim ayı itibariyle toplam 4.682 ton ürün alımı gerçekleştirilerek 18 
milyon TL ödeme yapılmış olup, alımlar devam etmektedir.

Haşhaş Alımları

• 2016/2017 tarım döneminde haşhaş üretim izni verilen 13 ilde (Afyonkarahisar, 
Denizli, Konya, Burdur, Uşak, Isparta, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Balıkesir, 
Çorum, Amasya, Tokat) toplam 16 bin ton haşhaş alınmış, karşılığında 77 
milyon TL ödeme yapılmıştır.

• Haşhaş alımlarında kaliteye dayalı (morfin oranına göre) fiyat uygulamasına 
devam edilmiş, ayrıca bu dönemde yeni bir uygulama başlatılarak sözleşmeli 
üretim modeline geçilmiştir.
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Fındık Alımları

• Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla ilk etapta 24/04/2017-21/07/2017 tarihleri arasında 2016 yılı 
mahsulü 6.400 ton fındığın alımı gerçekleştirilmiş olup, karşılığında 
üreticilerimize yaklaşık 63 milyon TL ödeme yapılmıştır.

• 2017/2018 üretim sezonunda ise fındık piyasasında fiyat istikrarının sağlanarak 
çiftçilerimizin mağdur duruma düşmemeleri ve finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması ile ürünlerin daha sağlıklı ortamlarda depolanmasını teminen 
21/08/2017 tarihinden itibaren levant kalite için 10 TL/Kg, Giresun kalite 
için ise 10,5 TL/Kg fiyattan fındık alımlarına başlanmıştır.

• Alımlarımız 44 noktada randevu sistemiyle yapılmaktadır. 2017 Ekim ayı 
itibariyle yaklaşık 55 bin üreticiden 100 bin ton ürün alımı yapılmıştır. 

• Alınan 100 bin ton ürün karşılığında üreticilere 800 milyon TL ödeme 
yapılmış olup, ödemeler devam etmektedir.

TMO Tarafından Hayata Geçirilen Önemli Bazı Uygulamalar 

• Yurtdışı Yardımlar: TMO, Bakanlar Kurulu tarafından yurtdışında yaşanan 
doğal afetler sonucunda zarar görmüş sivil halka hibe edilmek üzere zaman 
zaman un ve pirinç temininde görevlendirilmektedir. Bu kapsamda Pakistan, 
Filistin, Somali, Yemen, Güney Sudan ve Suriye için toplam 243 bin ton un 
temin edilerek 227 bin tonu teslim edilmiştir. Suriye un teslimatları devam 
etmekte olup Güney Sudan için yapılacak sevkiyata ilişkin Türk Kızılayı’ndan 
talep beklenmektedir. Buna ilave olarak Filistin’e ise 2.155 ton pirinç 
gönderilmiştir.

• Randevulu Alım Sistemi: 2017 yılında da randevulu alım sistemine devam 
edilerek üreticilerin ürünlerini sıra beklemeden satabilmeleri sağlanmıştır. 
Ürün sahipleri, TMO iş yerlerine müracaat etmek suretiyle ya da internet 
üzerinden randevu alarak ürünlerini aynı gün teslim edebilmektedirler. 

• Haşhaşta Morfine Dayalı Alım Sistemi: 2017 yılı haşhaş kapsülü alımlarında 
teknolojik cihazlarla kaliteye dayalı (morfin oranına göre) alım sistemine 
devam edilmiş olup kaliteli üretime ilave fiyat verilmektedir. 

12.4. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)

Ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacı ile 1952 
yılında kurulan Et ve Balık Kurumu, 1992 yılında özelleştirilme kapsamına 
alınarak birçok tesisi satılmış veya devredilmiştir. 

AB normlarına uygun olarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici 
bir rol üstlenmesi amacıyla 2005 tarihinde özelleştirme kapsamından çıkarılmış 
ve 2013 yılında yapılan düzenleme ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 
olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Et ve Süt Kurumu; Adana, Ağrı, bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, 
Ankara (Sincan), Sivas, Van ve Yozgat olmak üzere 11 et kombinası, Erzincan 
Tavuk Kombinası ve İstanbul Soğuk Depo Müdürlüğü ile birlikte toplam 13 işyeri 
ile faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca, perakende sektöründe 15 adet Kurum 
mağazası ile hizmet vermektedir.

Yatırım Faaliyetleri

• Erzurum Et Kombinasının arsası devri karşılığında Erzurum Büyükşehir 
Belediyesi ile 2010 yılında imzalanan protokol gereği yapılan yeni Erzurum 
Et Kombinası 2017 Yılı Eylül ayında teslim alınarak faaliyete geçirilmiştir.

• 2013 yılında yapımına başlanan 8.000 adet/saat kapasiteli Erzincan Tavuk 
Kombinası 2016 Yılı Kasım ayında hizmete açılmıştır. 

• Sivas Valiliği İl Özel İdaresince yaptırılan ve 2015 yılı Ekim ayında Et ve 
Süt Kurumuna devredilen Sivas Et Kombinası, 2017 Kasım ayında hizmete 
açılmıştır.
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• 2011 yılında meydana gelen depremden sonra Van Et Kombinasının 
faaliyetine son verilmiştir. Van İli ve hinterlandındaki üreticilerimizin mağdur 
olmaması için Van ilindeki işletme onaylı kesimhanelerden hizmet satın alma 
yöntemiyle Kurumumuz hizmetlerine kesintisiz devam edilmiştir. Mart 2017 
tarihi itibariyle de yeni kombina yapımına başlanmıştır. 2018 yılı sonunda 
faaliyete geçirilecektir.

• Et ve Süt Kurumu’nun kırmızı et sektöründeki piyasa düzenleme görevi 
nedeniyle İstanbul’da yeni soğuk hava deposunun yapımı 2017 yılı yatırım 
programına alınmış olup 2 yıl içinde bitirilmesi planlanmaktadır. 

• Sakarya ilinde şehir merkezine uzak 80.000 m² arazi tahsisi sağlanarak 
besicilere etkin ve verimli bir hizmet sunabilecek modern teknolojiye sahip 
yeni kombinanın yapılmasına ilişkin etüt-proje işleri tamamlanmış olup 2017 
yılı yatırım programında teklif edilmiş olup yatırım programına alınması 
beklenmektedir.

• Diyarbakır Tarıma Dayalı Besi İhtisas Bölgesi’nden 93.641 m² arazi kombina 
yapılmak üzere satın alınmıştır. Yeni kombinanın yapımı için etüt ve proje 
çalışmaları tamamlanmış olup yatırım programına alınması beklenmektedir.

• Trakya bölgesine yeni bir et kombinası yapılması ile ilgili olarak etüt 
çalışmaları yapılmaktadır.

Et Üretimi ve Besilik Materyal Tedarikine Yönelik Çalışmalar

Et ve Süt Kurumu  tarafından büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı alımı yapılmaktadır. 
Bu kapsamda 

2016 yılında ;

• 146.455 adet büyükbaş, 115.301 adet küçükbaş alımı yapılmış olup, 47.178 
ton kırmızı et üretimi yapılarak 40.969 ton satış gerçekleştirilmiştir.

• Ayrıca 1.676.475 adet kanatlı hayvan alımı yapılmış olup, 8.478 ton beyaz et 
satışı yapılmıştır.

• 273.177 adet besilik ithal edilerek besicilerimize dağıtılmıştır.

2017 yılı ilk 6 ayında;

• 48.470 adet büyükbaş,15.697 adet küçükbaş alımı yapılmış olup, 18.063 ton 
kırmızı et üretimi yapılarak 15.917 ton satış gerçekleştirilmiştir.

• Ayrıca 2.740.175 adet kanatlı hayvan alımı yapılmış olup, 5.190 ton beyaz et 
satışı yapılmıştır.

• 188.711 adet besilik ithal edilerek besicilerimize dağıtılmıştır.

Süt Piyasasının Regülasyonuna Yönelik Çalışmalar

• ESK tarihinde ilk kez süt sektörünün regülasyonu için 24 Mart 2016 tarihinde 
çiğ süt alımına başlamıştır.

• ESK sektörde oluşan arz fazlası sütü Ulusal Süt Konseyinin belirlediği 
referans fiyattan alarak piyasayı regüle etmektedir.

• ESK’nın müdahalesi ile çiğ süt fiyatlarının düşmesi önlenmiş ve üreticilerin 
sütlerini referans fiyattan satması sağlanmıştır. 

•  ESK tarafından yapılan çiğ süt müdahale alımı kapsamında;

• 2016 yılında süt üretici örgütleri üzerinden yaklaşık olarak 228 bin ton 
çiğ süt alınmış, 20.072 Ton yağsız süt tozu üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Satın alınan bu süt tozu yaklaşık 19.845 (tüm üretimin % 99’u) tonu 
ihraç koşullu olarak satışı yapılmıştır. Böylece arz fazlası süt, yağsız süt 
tozuna dönüştürülerek yurtdışına satışı gerçekleştirilmiştir.
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• 2017 Ağustos ayı itibariyle üretici birlikleri ve kooperatifler aracılığıyla 
yağsız süt tozu yaptırılmak üzere yaklaşık 548 bin ton çiğ süt alınmış, 45 
bin ton yağsız süt tozu üretimi gerçekleştirilmiştir. 

12.5. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)
Ülkemizde üretilen yaş çayın % 50-55’i ÇAYKUR’un 46 adet yaş çay fabrikasında 
işlenmektedir.  

ÇAYKUR tarafından 2016 yılında 688 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiştir. 
Alınan bu çaydan;

• 134.063 Ton tasnifli kuru çay,

• 126.865 Ton paketli kuru çay üretilmiştir.

2017 yılı yaş çay alım kampanyasında Eylül itibariyle 391 bin ton yaş çay alımı 
yapılmış olup, alınan çaylardan,

• 73.369 Ton tasnifli kuru çay,

• 55.427 Ton paketli kuru çay üretilmiştir.

ÇAYKUR tarafından satın alınan yaş çay bedelleri satın almayı takip eden ay 
içerisinde peşin olarak ödenmektedir. 

• 2016 yılı yaş çay alım bedeli olarak üreticilere 1 milyar 127 milyon TL,

• 2017 yılı Eylül ayı itibariyle de 695 milyon ödenmiştir. 

Kaliteli kuru çay üretebilmek için, özellikle hammaddeyi oluşturan çay bitkisinin 
kalitesini iyileştirici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Kaliteyi artırıcı 
tedbirlerin en önemlisi budama işlemidir. Çay üreticilerine 2017 yılında 157 
milyon TL budama tazminatı ödemesi yapılmıştır 

ÇAYKUR yurtiçi ve yurtdışı çay satışı ve çay ürünlerinin satışından gelir elde 
etmektedir. 

2016 yılında, 

• 117.277 ton yurtiçi çay satışından 2 milyar 167 milyon TL, 

• 116 milyon litre Didi soğuk çay satışından 120 milyon TL,

• 5.500 ton yurtdışı çay satışından 102 milyon TL olmak üzere, 

• Toplam 2 milyar 389 milyon TL gelir elde etmiştir. 

2017 yılında ise 118 bin ton iç satış, 5.500 ton dış satış olmak üzere 123.500 bin 
ton çay satışı planlanmıştır. 2017 Ağustos ayı itibariyle; 

• 47.563 ton çay satış karşılığı 832 milyon TL, 

• 89 milyon Litre Didi soğuk çay satışından 95 milyon TL olmak üzere, 

• Toplam 927 milyon TL gelir elde edilmiştir.

ÇAYKUR’un Devam Eden Büyük Yatırım Projeleri

• Çay Paketleme Fabrikası’nın nakli: İyidere ilçesinde en son teknolojiyle 
donatılmış çevreci ve modern 1.000 ton/gün kapasiteli çay paketleme 
fabrikası kurulması amacıyla planlanmıştır. Proje kapsamında, ana bina ve 
akıllı ambar binası inşası devam etmekte olup, projenin 2018 yılı sonunda 
tamamlanması hedeflenmiştir. 

• Taşlıdere Çay Fabrikası’nın nakli: Kamulaştırılan Taşlıdere Çay Fabrikamızın 
Pazar ilçesine nakledilerek yeniden kurulumu planlanmıştır. 2015 yılında 
fabrika inşaatının ihalesi yapılmış olup, 2017 yılında 500 ton/gün kapasiteyle 
deneme üretimine başlamıştır.  

• Fındıklı Çay Fabrikası: Kapasitemizin 10.000 ton/güne çıkarılması hedefi 
doğrultusunda Fındıklı ilçesinde 400 ton/gün kapasiteli modern bir 
fabrikanın kurulumu planlanmış olup, inşaat ihalesine çıkılmıştır. Proje 2019 
yılında tamamlanacaktır.
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• Ekstrakt Ünitesi kurulumu projesi: Çay, stevia ve çeşitli aromatik bitkilerden 
ekstrakt üretmek ve AR-GE çalışmaları yapmak üzere 50 ton/yıl hammadde 
kuru bitki yaprağı işleme kapasiteli ekstrakt ünitesi kurulumu yapılmaktadır. 
2016 yılında ihalesi yapılan tesisin kurulum çalışmaları devam etmektedir. 
2017 yılı sonu itibariyle tesisin tamamlanması planlanmıştır. 

ÇAYKUR’un Enerji ve Çevreci Yatırımları
• 2010 yılından sonra Karadeniz bölgesine gelen doğal gazla birlikte enerji 

girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla daha ekonomik ve çevre dostu 
alternatif enerji kaynakları daha ekin kullanılmaya başlamıştır. Bu amaçla, 
11 adet fabrikada su buharı alımı, 5 adet fabrikada doğal gaz, 18 adet 
fabrikada sıvılaştırılmış-sıkıştırılmış doğal gaz ve 12 adet fabrikada ithal 
linyit kömürüne geçiş yapılmıştır. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak 2011-2017 
yılları arasında yapılmıştır.

• Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla fabrikalarımızın ısı merkezlerinde, 
buhar tesisatlarında ve elektrik sistemlerinde modernizasyon ve ıslah 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda 2016 yılı rakamlarına 
göre maliyet azaltıcı fayda sağlanmış, ayrıca buhar santrallerinden çevreye 
salınan sera gazı emisyonları azaltılmıştır.

12.6. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD 
Programı kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik proje ve uygulamalara sağlanan 
destekler devam etmektedir. 

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

2016 yılında IPARD-I programı tamamlanmıştır. 2017 yılından itibaren  IPARD-
II kapsamında yeni hibeler yatırımcılar sunulmuştur. IPARD destekleriyle 
ülkemizdeki istihdam sayısına katkıda bulunulacak, desteklenen genç yatırımcı 
sayısı artırılacak, aile işletmelerinin ve kadın girişimcilerin desteklenmesine 
önem verilecektir.

TKDK tarafından 2017 yılı içinde yatırımcılara yönelik eğitim ve bilgilendirme 
çalışmaları  devam etmektedir. Bu kapsamda;

• 2017 yılı ilk 6 aylık dönemde 717 tanıtım toplantısı düzenlenmiş ve bu 
tanıtım toplantılarına 24.688 kişi katılım sağlamıştır. 70 bin adet basılı 
doküman yatırımcılarla paylaşılmıştır. 

• Tanıtım faaliyetleri kapsamında gazete, dergi, radyo ve televizyonlarda 1.904 
adet reklam ve bilgilendirme faaliyeti düzenlenmiştir.

• Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında 2017 yılının ilk 9 ayında toplam 23 
eğitim gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 1.600 personele eğitim verilmiştir. 

• Hazırlanan projelerin kalitesinin artırılması amacıyla danışmanlık 
sektöründe faaliyet gösteren kişilerin eğitilmesi konusunda TSE ile protokol 
imzalanmıştır. Protokol kapsamında 2017 yılında 4 eğitim düzenlenmiş ve 
400’e yakın danışman eğitilerek sertifikalandırılmıştır.

Kurumun nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2017 yılında personel 
alım ilanına çıkılmış ve alım için gerekli sınav Milli Eğitim Bakanlığımız 
tarafından yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde; 184 uzman, 8 denetçi, 1 mütercim ve 
7 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacaktır.r.

Yatırımcıların ön finansman sorununu çözmek için bankalarla protokol 
imzalanmıştır. 2017 yılında 2 banka ile olmak üzere, bu güne kadar toplam 21 
banka ile protokol imzalanmıştır.
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Ziraat Bankası tarafından IPARD projeleri için sübvansiyonlu faiz uygulaması 
başlatılmıştır. Sıfır veya indirimli faizli kredi kullanma imkanı sağlamak için Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile de protokol imzalanmıştır. Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından yatırımcılara sıfır veya faiz indirimli kredi 
kullanma imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, Bankalarca kredi niyet mektuplarından 
alınan yüksek oranlardaki masraflar yeniden düzenlenerek belli bir miktarda 
sınırlandırılmıştır. 

12.7. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

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

Devlet ve toplum açısından taşıdıkları önem dolayısıyla, Kurumun düzenleme 
alanındaki tütün ve alkol piyasaları, ülkemizde olduğu gibi dünyanın pek çok 
ülkesinde ayrı bir kamu otoritesi eliyle ve özel olarak izlenmektedir. TAPDK, 
tütün ve alkol piyasalarında; üretim, ithalat, ihracat, ambalajlama, depolama, 
satış, dağıtım ve reklam başta olmak üzere tüm sektör faaliyetlerinin kayıt 
altına alınması, düzenlenmesi, nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar takibi ve 
denetlenmesine yönelik iş ve işlemleri etkin bir şekilde yürütmektedir.

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

12.8.Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü (TKKGM)

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilerimizin kredi ve tarımsal girdi 
ihtiyaçlarının hızlı ve uygun şekilde karşılanması kapsamında uygulamaya 
konulan bazı çalışmalar şu şekildedir:

• Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2016 yılında toplam 6,8 milyar TL 
tarımsal kredi kullandırılmıştır. 2017 yılında ise ilk 8 aylık dönemde 4 milyar 
TL kredi kullandırılmıştır. 

• Sigortacılık alanında faaliyet gösteren 2 şirket TMSF’den satın alınarak, 
“Çiftçinin Sigorta Şirketi” olması yolunda önemli bir adım atılmıştır. Satın 
alınan sigorta şirketleri, 17 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen tanıtım 
toplantısı ile yeni isimleri olan “Bereket Sigorta A.Ş. ve Bereket Emeklilik 
A.Ş.” adı altında faaliyetlerine başlamıştır. 

• Sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 
bakliyat ve ayçiçeğinde üretici ortaklarımızın mahsulleri satın alınmıştır. 
Ayrıca üretici belgesi olan kooperatiflerin çalışma alanlarında ortak 
ürünlerinin doğrudan tüketiciye ulaştırılması için büyük market zincirleriyle 
anlaşmalar imzalanmıştır.

• 2016 yılında ilk kez kuru üzüm alımına başlanmış, 2017 yılında ise kuru 
üzüm fiyatının 4 TL’nin altına düşmemesi için yine Tarım Kredi Kooperatifleri 
devreye girerek üreticiyi koruma amaçlı “piyasa regülasyonu” görevini 
yerine getirmeye devam etmektedir. Okul üzümü programı kapsamında 
2016-2017 eğitim-öğretim yılı 2. döneminde 4.121 ton kuru üzüm dağıtımı 
gerçekleştirilmiş olup okul üzümü dağıtımı devam etmektedir. 

• Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi projesi kapsamında 2017 yılı için 
büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alımı proje 
konularında Tarım Kredi Kooperatifleri resmi ve tek tedarikçi olarak 
görevlendirilmiştir. Genç Çiftçilere; 1.020 adet hayvancılık tesisi, 2.100 
adet besi danası, 6.400 adet küçükbaş hayvan Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından dağıtılmaktadır.

• Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından finans modelinin faiz dışı enstrümanlar 
ile işletilmesi için altyapı çalışmaları üniversiteler ile işbirliği içerisinde 
sürdürülmektedir.
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• Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yatırım ve büyüme yılı ilan edilen 2017 
yılı içerisinde bağlı 12 şirket bünyesinde 640 milyon TL tutarında yatırım 
hedeflenmiştir. Şirketlerin, sektörlerinde ülke genelinde hizmet vererek 

atılım yapmasını esas alan bu yatırımlar ile 400 kişilik yeni istihdam alanı 
oluşturulması hedeflenmektedir. 

• Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 2017 yılında 500 personel istihdamı 
yapılmıştır. 
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13.  
BAKANLI∕IN 
2018 YILI 
BÜTÇES‹
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Bakanlığımız 2018 bütçesi bir önceki yıla göre % 11 artış göstererek 21,7 milyar 
TL’ye yükselmiştir.
 

 

 

Bakanlık Bütçesi
(Milyar TL)

2,3

14,2 14,7
17,2

19,5
21,7

20

15

10

5

0

2018*20172016201520142002

NOT: Kanunlaşan bütçe değerleridir.Tasarı*

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018 Bütçe Tasarısı Detayı

Gider Kalemleri
2017 

Kanunlaşan 
Bütçe (Bin TL)

2018 Bütçe 
Tasarısı 
 (Bin TL)

Artış 
Oranı 
(% )

2018’in 
Bütçe 

İçindeki 
Payı (% )

Cari Giderler 4.363.706 4.857.362 11,3 22,4

Cari Transferler 13.213.385 14.904.698 12,8 68,8

Tarımsal Destekler 12.838.329 14.514.042 13,1 67,0

Diğer 375.056 390.656 4,2 1,8

Sermaye Giderleri 1.713.805 1.713.805 0 7,9

Sermaye Transferleri 222.753 184.000 -17,4 0,8

Borç Verme 24.271 16.808 -30,7 0,1

TOPLAM 19.537.920 21.676.673 10,9 100

2018 yılı bütçesinin % 67’sini oluşturan 14 milyar 514 milyon TL tarımsal 
desteklemeler için kullanılacaktır. 

Ayrıca, 2018 yılı içerisinde üreticilerin desteklenmesi için ek kaynakların 
oluşturulması hususunda çalışmalar yapılacaktır.
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14. 
YEN‹ 
PROJELER 
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14.1. Bakanlıkta Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında yürütülen iş/işlemlerin planlanması ve 
üreticilere sunulan hizmetlerde etkinliğin artırılması amacıyla “Kalite Yönetim 
Sistemine” geçiş için çalışmalar başlatılmıştır. 

Kalite Yönetim Sisteminde; kurumsal organizasyon planlamasında yaşanan 
eksikliklerin giderilmesi ve performans sisteminin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Sunulan hizmetten maksimum fayda sağlanmasının esas alındığı sistemde, 
tespit değil çözüm odaklı, karmaşık değil planlı, çok parçalı değil basit ve uyumlu 
bir yönetim ve hizmet sistemi hedeflenmiştir.      

Türk Standartları Enstitüsü ile ortak yapılan çalışmalar kapsamında 
Bakanlığımızda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi oluşturulacaktır. Bu kapsamda 
Bakanlık Merkez Teşkilatı ve İl Müdürlüklerimizde eğitim faaliyetleri ve 
çalıştaylar düzenlenecek, kurumsal organizasyon açısından gerekli düzenleme 
ve iyileştirmeler yapılacaktır. 

Uluslararası standartlarda hizmet üreten bir Bakanlık olmak amacıyla başlatılan 
Kalite Yönetim Sistemi, hem kurumsal hem de sektörel anlamda önemli faydalar 
sağlayacaktır. 

• Farklı niteliklere sahip hizmetleri yürüten Merkez ve Taşra birimlerimizin 
arasındaki uyum artırılacak, risk temelli süreç yönetimi çerçevesinde 
hizmet kalitesinin artırılması, bürokrasinin azaltılması, üreticilerimiz 
ve paydaşlarımız açısından memnuniyetin arttırılarak kalite anlayışının 
yerleştirilmesi hedeflenmektedir.

• Sistemin kurulması ile birlikte en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümler 
en hızlı biçimde üretilecektir. Böylece sonradan ortaya çıkabilecek risklerin 
önüne geçilebilecek, en doğru iş en doğru zamanda yapılacaktır.

• Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin 
bir yönetim sağlanmış olacaktır.

• Kurumsal organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlanarak birimler arası 
problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım ile verimliliğin artırılması 
sağlanacaktır. Böylece kurumsallaşmanın güçlendirilmesi anlamında önemli 
bir adım atılacaktır. 

• Bakanlığımız bünyesinde başlatılan her proje zamanında en üst düzey 
tekniklerle istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz olarak 
tamamlanacaktır.

• Bakanlık olarak iş hacmimiz sürekli geliştirilerek, ülke ekonomisine katkıda 
bulunulacaktır.

• Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ekip çalışmasına önem verilerek 
tüm personelin yetkinlikleri artırılarak, yeteneklerini en üst seviyede 
kullanabilmesi sağlanacaktır. Ayrıca Bakanlık personelinin kalite bilinci 
artırılacaktır.  

14.2. Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi Projesi

Bakanlığımıza bağlı birimlerden TİGEM ile tarımsal Ar-ge faaliyetlerini yürüten 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) işbirliği ile TİGEM 
işletmelerinde yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesi çalışmalarına hız 
verilmiştir. 

Proje kapsamında; TİGEM’e bağlı Antalya/Boztepe İşletmesinde 11 adet (11 
dekar) modern seralar kurulması ve tarla arazilerinde yapılacak çalışmalarda 
yeni Ar-ge yöntemlerinin uygulanması ile yeni çeşitlerin üretilmesi planlanmıştır.  

Öncelikle domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavun çeşitlerinde çalışmalar 
başlatılmış olup,  geliştirilecek yeni hat ve çeşitlerin ülkemiz genelinde 
kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
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Proje kapsamında ilk 5 yıl içerisinde asgari;

• Domateste; 50 yeni hat ve 4 yeni çeşit,

• Biberde; 60 yeni hat ve 5 yeni çeşit,

• Patlıcanda; 30 yeni hat ve 2 yeni çeşit,

• Hıyarda; 60 yeni hat ve 4 yeni çeşit,

• Kavunda; 40 yeni hat ve 2 yeni çeşit olmak üzere

• Toplam 240 yeni hat ve 17 yeni çeşidin elde edilmesi ve bu çeşitlerdeki 
tohumların ülkemiz genelinde yaygınlaştırılarak kullanılması planlanmıştır.

Ülkemiz sebzecilik sektörünün en önemli girdilerinden olan sebze tohumu 
ihtiyacının büyük ölçüde yurtiçi üretimlerinden karşılanması hedeflenmiştir.

14.3. Lif Bitkilerinde Kalitenin Arttırılması ve Pazara 
Ulaşımının Geliştirilmesi Projesi

Ülkemiz pamuk üretiminde kalite ve verimliliğin artırılması, politika ve mevcut 
uygulamaların güçlendirilmesi amacıyla 2018 yılında “Lif Bitkilerinde Kalitenin 
Arttırılması ve Pazara Ulaşımının Geliştirilmesi Projesi” başlatılacaktır. 

Proje ile lif bitkileri üreticilerinin kârlılığını arttırmanın yanında, pamuk 
üretiminin tekstil ve hazır giyim sanayisinin talebini karşılayacak kalite ve 
standarda çıkarılması hedeflenmektedir. 

Proje sonunda; değer zincirinde yer alan üreticiler, girişimciler, hasatçılar, 
çırçırcılar, sanayiciler, destek sağlayan kurumlar, üniversite, birlikler, vakıflar 
gibi üretici örgütlerini içeren yapının kamu öncülüğünde organize bir şekilde 
örgütlenmesi sağlanacaktır. Ayrıca, pamuk politikalarının etkinleştirilmesi ve 
destekleme mekanizmalarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülecektir.   

14.4. Bağcılık Sektöründe Kapasite Geliştirme Projesi 

Bağcılık sektöründe kapasite geliştirmeye yönelik olarak stratejilerin belirlenmesi, 
üretimin, ihracatın, verimliliğin, kullanım alanlarının, katma değerinin artırılarak 
ülkemizin rekabet gücünün artırılması amacıyla 2018 yılında “Bağcılık 
Sektöründe Kapasite Geliştirme Projesi” başlatılacaktır.

Proje kapsamında; öncelikli olarak bağcılık sektörünün mevcut durumunun 
ortaya çıkarılması, sektördeki üretim, verimlilik ve pazarlama koşullarının 
kapasite geliştirme stratejilerinin belirlenerek iyileştirilmesi, bu şekilde bölgesel 
kalkınma, istihdam, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır.

14.5. Hayvan Sağlığına Yönelik Yeni Projeler 
Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi İçin Boğa Altı Dişilerin E.Coli’ye Karşı Aşıl-
anması Projesi

• E.coli enfeksiyonlarından kaynaklı buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır.  

• Bu kapsamda söz konusu etkene karşı boğa altı dişiler 2018 yılından 
itibaren Bakanlığımızca tedarik edilecek aşılar ile yetiştiricilerden aşı bedeli 
alınmadan hayvanlarına tatbik edilecektir.

Aşı Suş Bankası Kurulması Projesi

• Ülkemizdeki hayvanlarda görülen hastalık etkenlerinden elde edilecek 
suşların uzun süreli stoklanarak saha suşlarından aşı suşları elde edilecek ve 
ülkemizdeki aşı üretim kuruluşlarının ihtiyaçları karşılanacaktır. 

• Tesisin bir diğer kullanım amacı da ülkemizdeki hasta/ölü hayvanlardan 
elde edilecek mikroorganizmaların gen sekanslarının yapılması sağlanacak 
ve ilerleyen zamanlarda mikroorganizmalardaki genetik değişikliklerin 
izlenmesinin önü açılmış olacaktır.
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LSD Hastalığının kontrolü ve Önlenmesi Projesi

• Avrupa Birliği destekli proje kapsamında; 3 yıl süreyle yılda bir kez tüm 
büyükbaş hayvanlar yetiştiricilerden aşı bedeli alınmadan hastalığa karşı 
kampanya tarzında aşılanacaktır.

• Hastalıkla ilgili teşhis ve izleme faaliyetlerini yürüten 8 Veteriner Enstitü 
Müdürlüğü laboratuvarına ekipman alımı yapılarak altyapıları iyileştirilecek, 
hastalıkla ilgili farkındalık artırılacak ve hastalık kontrol altına alınacaktır.

Kontrol ve Dinlendirme İstasyonları Kurulması

• Hayvan sevklerinde 8 saati aşan uzun yolculuklar sırasında hayvanların 
dinlendirilmesi, beslenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla Adana, 
Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Kayseri ve Sivas illerinde kontrol ve 
dinlendirme istasyonları kurulacaktır. 

• Avrupa’dan ithalat yolu ile ülkemize gelen hayvanlar için ise Edirne ilinde 
kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulacaktır

Veteriner Biyolojik Ürünlerin Ve Soğuk Zincir Koşullarının 
İzlenmesi Projesi

• Veteriner biyolojik ürünlerin uygun sıcaklık dereceleri arasında muhafaza 
edilmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla 2018 yılında yeni bir 
proje başlatılacaktır. 

• 2018 – 2020 yılları arasında uygulamaya konulacak olan bu proje ile 
Bakanlığımız taşra teşkilatı ve Araştırma Enstitülülerindeki soğuk hava 
deposu ve bu kapsamdaki altyapı ihtiyaçları giderilerek, soğuk zincir altyapısı 
güçlendirilecektir. 

• Ayrıca veteriner biyolojik ürünlerinin muhafazasında kullanılan sabit ve 
seyyar lokasyonların sıcaklık kayıtları anlık olarak izlenecektir.

• 5.000 civarında veteriner biyolojik ürün el termosunun sıcaklık kayıtları ise 
geriye dönük olarak izlenecek ve gerekli raporlamalar yapılacaktır. 

• Ayrıca soğuk zincir koşullarının anlık olarak takip edilmesi ve sapmalara 
zamanında müdahale edilebilmesi sağlanarak aşı zayiatlarından kaynaklı 
ekonomik kayıpların önüne geçilecek ve ürünlerin ihtiyaca göre dağıtılması 
sağlanacaktır. 

Ulusal Veteriner Antibiyotik Direnç İzleme Projesi

• Hayvan sağlığı için kullanılan antibiyotiklerin ulusal ölçekte izleme ve 
kontrol programı oluşturulması amacıyla “Ulusal Veteriner Antibiyotik Direnç 
İzleme Projesi” oluşturulacaktır.

• Proje kapsamında; kanatlı ve büyükbaş hayvanlardan alınan örneklerden 
elde edilecek Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli ve Enterococcus 
izolatlarına özgü olmak kaydıyla toplam 35 farklı antibiyotiğe karşı direnç 
profilleri disk difüzyon ve/veya broth dilüsyon yöntemleri ile belirlenmeye 
çalışılacaktır. 

• Elde edilecek veriler ışığında Türkiye’de gıda değeri olan hayvanlarda 
ve gıdalarda ulusal ölçekte antimikrobiyel direncin boyutları belirlenip 
sürdürülebilir bir Veteriner Antibiyotik Direnci İzleme Programı 
oluşturulacaktır.

14.6. Su Ürünlerinin Yeni Yetiştiricilik Alanlarının Açılması   

• Su ürünleri yetiştiriciliği üretiminde yenilikçi uygulamalar ve modern 
teknoloji kullanımı, çevre dostu üretim teknikleri ve sürdürülebilirlik ilkesi 
dikkate alınarak yeni yetiştiricilik alanları belirlenmektedir.

• Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından Samsun ve Sinop İllerinde denizde ağ 
kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğine uygun 30.000 Ton/Yıl kapasiteli yeni 
alanlar belirlenmiştir. 



2018 Yılı Bütçe Sunumu 2018 Yılı Bütçe Sunumu

164 165

• Bu alanlara müteşebbislerin yapacakları su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarına 
ait süreç devam etmektedir.

• Bu iki ilimizde öngörülen yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Ülke 
ekonomisine 500 milyon TL tutarında katkı sağlanacaktır.

14.7. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi  

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından desteklenen bu proje iki 
bölgede uygulanacaktır. 

• Adana, Mersin ve Osmaniye illerini kapsayan Doğu Akdeniz Bölgesi 

• Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini kapsayan Batı Karadeniz Bölgesi

“Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi”, 2018 yılının ikinci yarısında 
başlayarak 8 yıllık bir dönemde iki faz olarak uygulanacaktır. Yaklaşık 45 bin 
hane halkına doğrudan katkı sağlayacaktır. 

Projenin Toplam bütçesi 96 milyon Avro olup, bunun 46 milyon Avrosu ilk faz 
çalışmalarında kullanılacaktır. Projenin finans anlaşmasının IFAD ile 2017 
yılı sonunda imzalanması ve kalkınmaya yönelik yatırımların 2018 yılında 
başlatılması planlanmıştır. 

14.8. İllerde Uygulanacak Özel Eğitim-Yayım Projeleri 

Çiftçi Eğitimi ve Yayım Çalışmaları arasında 2018 yılında 8 ilimizde özel eğitim-
yayım projeleri yürütülecektir. 

2018 yılında yürütülecek özel eğitim-yayım projeleri

İl Adı Proje Adı

Aksaray Lavanta Kokusu Yayılıyor Yayım Projesi

Ardahan Buzağılarda Koruyucu Hekimlik Faaliyetlerinin 
Yaygınlaştırılması Yayım Projesi

Bartın Kapya Yeni Kapılar Açıyor Yayım Projesi

Çanakkale Zeytin Bahçelerinde Yeşil Gübrelemenin Yaygınlaştırılması 
Projesi

Gümüşhane
İnsan ve Hayvan sağlığında Tüberküloz ve Ekinokokkozis 
Hastalıklarının Önemi, Korunma ve Mücadelesi Eğitim Yayım 
Projesi

Hatay Zeytin Anavatanında Yeniden Doğuyor Yayım Projesi

Karabük Cevizler Aşılansın Dallar Meyveyle Dolsun Yayım Projesi

Şanlıurfa Zeytinde Budama Eğitimi Yayım Projesi

14.9. Dış Pazar ve Tarımda İkili İlişkilere Yönelik Yeni Çalışmalar 

Dış Pazarların Geliştirilmesi Çalışmaları

2017 sonu ve 2018 yıllarında 2 adedi uluslararası fuarlar kapsamında olmak 
üzere toplam 4 Tarım İş Forumu düzenlenecektir. 

• Bulgaristan Tarım İş Forumu, 

• Bosna ve Hersek Tarım İş Forumu, 

• Tunus Uluslararası Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarı ve Tarım İş Forumu, 

• Almanya Agritechnica Fuarı ve Tarım İş Forumu
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Ayrıca tarımsal ihracatımızın yol haritasının değerlendirileceği “Tarımsal Dış 
Pazar Stratejileri Çalıştayı” düzenlenmesi planlanmıştır. 

Tarımda İkili ve Uluslararası İlişkiler    

• “Bölgesel Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Uluslararası 
Kuruluşlarla İşbirliği Ağının Güçlendirilmesi”, “Tarım Alanında Uluslararası 
Teknik İşbirliğinin Etkinleştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi”, “Bosna Hersek 
ve Kosova’da Kırsal Kalkınma ile Tarımsal Örgütlenmenin Geliştirilmesi ve 
Kadınların Sektöre Dahil Edilmesi” projeleri uygulanacaktır.

• 2018 yılının Nisan ayında, İstanbul’da ülkemiz ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmesi öngörülen “İslam İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 
Toplantısı ve Tarım İş Forumu’na”, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkeden, 
diğer ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan Bakan, Bakan Yardımcısı, 
üst düzey bürokrat, gözlemci, özel sektör temsilcisi düzeyinde yaklaşık 600 
kişinin katılım sağlaması beklenmektedir. 

• Türkiye ve FAO arasında mevcut “Evsahibi Ülke Anlaşması’nın” yenilenmesine 
ve ikinci 5 yıl süre için uzatılmasına ilişkin Tamamlayıcı Anlaşma çerçevesinde, 
Türkiye tarafından sağlanan 20 milyon $ tutarındaki katkı, 2017-2021 yılları 
arasında Ülkemiz dâhil Orta Asya Alt Bölgesi kapsamındaki 7 ülkenin yanısıra 
karşılıklı mutabakatla diğer ülkelerde yürütülecek projelere tahsis edilecektir. 

• Ülkelerle ikili teknik ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde işbirliği 
çalışmalarımızın artırılması amacı kapsamında 2018 yılında, 15 adet Tarım 
Yürütme Komitesi Toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.

14.10. Tarıma Dayalı Yeni Organize Sanayi Bölgeleri 

Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgelerinin sayılarının artırılması amacıyla 9 
yeni OSB projesi yatırım kapsamına alınmıştır. 

1. Sivas-Şarkışla Besi OSB

2. Afyonkarahisar-Bolvadin Besi OSB

3. Malatya-Yazıhan Besi OSB

4. Erzincan Besi OSB

5. Gümüşhane-Kelkit Besi OSB

6. Zonguldak-Çaycuma Sera OSB

7. Adana-Karataş Sera OSB

8. Çorum-Alaca Besi OSB

9. Van Besi OSB

Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi yeni projelerden; Malatya-
Yazıhan, Sivas-Şarkışla, Afyonkarahisar-Bolvadin Tarıma Dayalı İhtisas Besi 
OSB’lerin yer seçimi yapılmış olup kesinleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri devam 
etmektedir.

Ayrıca; Erzincan, Gümüşhane-Kelkit, Çorum-Alaca ve Van Tarıma Dayalı İhtisas 
Besi OSB ve Zonguldak-Çaycuma, Adana-Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Sera 
OSB projelerinin başvuruları Bakanlığımıza yapılmış olup başvuru dosyaları ve 
projelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri devam etmektedir.
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14.11. ÇAYKUR’un Yeni Projeleri 

• Organik siyah ve yeşil çay fabrikaları yapımı: Çamlıhemşin, Tirebolu, Güneysu 
ve İkizdere ilçelerinde bu amaçla fabrika kurmak için arsa temin etme 
çalışmaları yapılmaktadır. 

• Soğuk çay üretim ve paketleme tesisi: Didi soğuk çayı kendi tesislerimizde 
üretmek amacıyla planlanmış olup proje hazırlık çalışmaları devam 
etmektedir.

• Yarı mamul çay ambarı: Çay Paketleme Fabrikası’nın kuru çay ihtiyacının 
karşılayacak şekilde 10’ar bin ton kapasiteli büyük ve modern 3 adet çay 
ambarlarının yapılması planlanmıştır. 

Çay fabrikalarının modernizasyonu: Çay fabrikalarımızın imalat ve enerji 
sistemleri ile bilgisayar sistemlerinin modernize edilmesi amacıyla planlanmıştır. 
Her yıl ödenekler çerçevesinde gerekli yatırımlar yapılmaktadır.


