
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAKAN SUNUŞU 

 

 

Çalışma ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken; küresel ve bölgesel 

imkanları en iyi şekilde değerlendirecek stratejileri hayata geçirmenin 

gayreti içerisindeyiz. Biyolojik çeşitliliğin korunması, toprak ve su 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, tarımsal üretimde 

kalite ve verimliliğin artırılması, gıda güvencesi ile güvenilirliğinin 

teminat altına alınması, yenilikçi ürün ve bilişim uygulamalarının hayata 

geçirilmesi, markalaşmanın ve pazar payının genişletilmesi için 

kurumsal sorumluluk bilinciyle uzun vadeli politikalar üretmekteyiz. 

Küresel çapta yaşamakta olduğumuz pandemi süreci tarım ve 

hayvancılığın önemini yeniden etkili bir biçimde hatırlatmıştır. Gıda 

güvencesini sağlamak ülkelerin en önemli görevi haline gelmiştir. Bu 

süreçte bitkisel ve hayvansal üretimimiz artmış, gıda güvenliğinin sağlanması yönündeki gayretlerimiz 

başarılı olmuştur.  

Sulama yatırımlarından tarımsal desteklere, dijitalleşmeden israfın önlenmesine kadar tarım ve 

ormancılık alanında kurumsal sorumluluğumuzun bilinciyle ülkemizi daha yüksek seviyelere taşımak 

gayesini sürdürmekteyiz.  

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, Ar-Ge çalışmaları ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, tarım 

ve ormancılık alanında hedeflerimize ulaşmamızda yol gösterici olacaktır.  

Bakanlık politika belgeleri çerçevesinde düzenlenmiş olan 2020 yılı hizmet ve faaliyetlerimizin yer aldığı 

İdare Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür 

ederim. 

 

                                                                                               Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 

                                                                                               Tarım ve Orman Bakanı 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve küresel su talebindeki artış,  güvenilir gıdaya 
olan talep, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, iç/dış göçlerden kaynaklanan nüfus hareketliliği, 
doğal afetler vb. faktörleri dikkate alarak “Ülkemizdeki ekolojik kaynakların etkin, verimli ve 
sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilerek gıda arz güvencesini sağlayarak, insan sağlığını 
güvence altına almak” misyonuyla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 

'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye' ilkesiyle rekabetçi, örgütlü, teknolojik ve sürdürülebilir üretim 
modelleri için üreticimizle birlikte, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. 

Sektörümüz pandemiye rağmen, 2020 yılın tüm çeyreklerinde büyümüştür. Bitkisel üretim 
miktarımız 124 Milyon tona,  büyükbaş hayvan varlığımız 18,6 Milyon başa, küçükbaş hayvan 
varlığımız 55,1 Milyon başa yükselmiştir.  

Tarımda “5 yıllık Plan 25 Yıla Işık ” vizyonu ile yaptığımız Tarım Orman Şurası eylemlerini bir 
bir hayata geçirmekteyiz. 

Tarımsal üretimin tüm paydaşlarını bir araya getiren ve tarım orman sektörünün önemli 
sorunlarından biri olan pazarlamayı çözüme kavuşturacak teknolojik bir devrim olan DİTAP 
uygulamaya konulmuştur. 

Su ürünlerimiz sahip olduğu kalite, lezzet ve yüksek standart sebebiyle başta AB ülkeleri olmak 
üzere 100’e yakın ülkeye ihraç edilerek, ülkemizin tanıtılmasına, istihdama ve cari açığın 
kapatılmasına olan katkısı ile önemli sektörlerden biri olmuştur. 2020 yılında ilk kez aynı anda 
hem sucul biyolojik çeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi sağlanmıştır.  

Gıda güvenirliğini sağlamak amacıyla yapılan yasal düzenlemelerle taklit ve tağşişte cezalar 
artırılmıştır. Çocuklarımızın beslenme güvenliği için Okul Gıdası Logosu uygulaması, “Gıdanı 
Koru Sofrana Sahip Çık” kampanyası ile gıda kayıplarına karşı seferberlik başlatılmıştır. 

Ülkemizdeki tarımsal yatırımlara yön vermek ve yarının tarımını planlamak üzere “Tarımın 
Geleceği, Geleceğin Tarımı Platformu”  kurulmuş ve il/ürün bazında yatırım rehberleri 
hazırlanmıştır. 

Tarım Orman Akademisi ile çiftçilerimize her alanda uzaktan eğitim desteği sağlanmıştır.  
Bakanlığımızın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan 
online bir sistem olan “E-Tarım Portalı” hizmete açılmıştır.  

Koruma altına aldığımız büyükova sayısı 2020 yılında 315’e yükselmiş, arazi toplulaştırma ve 
tescil çalışmaları tamamlanan alan toplamda 4,76 milyon hektara ulaşmıştır. 

2020 yılında Gen bankalarımızda 1.525 ata tohumu koruma altına alınmış, Ülkemizin ilk yerli 
105 beygir gücündeki Milli Elektrikli Traktörünün Prototipi tamamlanmıştır. Bitkisel üretimde 
ıslah çalışmaları ile 109 adet  %100 yerli ve milli çeşit üretime kazandırılmıştır. Ar-Ge ve 
inovasyonda kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi yolunda 205 proje 
destekleme kapsamına alınmıştır. 

2019 yılında Geleceğe Nefes diyerek, başlattığımız kampanyamızı, 2020 yılında “Geleceğe 
Nefes, Dünyaya Nefes” diyerek 28 ülkeye genişlettik. 

Uyguladığımız projeler ve sağladığımız desteklerle Türkiye çok güçlü bir tarım orman 
sektörüne kavuşturulmuş, çiftçimize verdiğimiz destekleme miktarı  22 milyar TL’ye 
çıkarılmıştır. 

Tecrübeli ve nitelikli personeli, kaliteli hizmet sunumu, yaygın teşkilat yapısı, Ar-Ge ve teknoloji 
yönetimi, dış ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülmesi, bundan önce olduğu gibi bundan sonraki 
dönemde de Kurumsal başarımızın en önemli faktörleri olacaktır.
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I) GENEL BİLGİLER 

A. MİSYON VE VİZYON  

2019-2023 Stratejik Planının misyonu “Ülkemizdeki ekolojik kaynakların kalkınma modeli 
perspektifiyle etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde harekete geçirilip ekolojik, bitkisel ve 
hayvansal katma değer vasıtasıyla ekonomik güvenliği, gıda arz güvenliğini ve insan sağlığını 
güvence altına almak” ve vizyonu  “Küresel ölçekte model bir ekolojik kaynak yönetimi” dir. 

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 No.lu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görevleri:  

 Güvenilir gıda ve yem arzını sağlamak, bu amaçla politikalar oluşturulması amacıyla 
çalışmalar yapmak ve uygulamayı denetlemek 

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

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

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

 Yem ve yem katkı maddelerinin tescili, satışı ve denetimi ile ilgili esasları belirlemek ve 
denetlemek 

 Yem ve yem katkı maddelerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerin onay verme 
esaslarını belirlemek ve onay verme işlemlerini yapmak 

 Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek 

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

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

 Hayvan refahını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak 

 Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda faaliyet gösteren laboratuvarların 
belgelendirilmesine yönelik esasları belirlemek ve bunları denetlemek 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak 
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 Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve 
standartlarını belirlemek ve denetlemek 

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

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

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

 Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak 

 Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek 

 Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek 

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

 Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak 

 Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına 
ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek 

 Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak 

 Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak 

 Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak 

 Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek 

 Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak 

 Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak 

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

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

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

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

 Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması ile ilgili 
faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve yaptırmak 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Arazi edindirme işlemlerini yapmak, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek 



15 

 

 Tarımsal mekanizasyon konusunda politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar 
yapmak, plan ve projeler hazırlamak ve uygulamaya aktarılmasını sağlamak, tarımsal 
mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaları yapmak 

 Çiftlik muhasebe veri ağını kurmak ve işletmek 

 Tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak 

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

 Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını sağlamak, 
toprak kaynaklarını korumak 

 Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme, diğer tarımsal afetler ve tarım 
sigortası ile ilgili hizmetleri yürütmek, tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatında 
yer alan esaslar çerçevesinde yardım yapmak 

 El sanatlarını geliştirmek 

 Tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak 

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

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

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

 Tarım sektörüne ve kırsal kesimlere verilecek desteklere ilişkin çalışmalar yapmak, teklifte 
bulunmak 

 Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve 
önceliklerini belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak, hazırlatmak, 
uygulamak ve uygulatmak 

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

 Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının 
paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak 

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

 Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar 
yapmak 

 Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları 
denetlemek 

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

 Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını 
desteklemek 

 Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak 

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

 Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla; havza bütünlüğü esas 
alınarak, çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza 
ıslahı plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, uygulanmasını izlemek, bu faaliyetlere proje 
bazında destek sağlamak, bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi 
amacıyla çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon 
sağlamak 

 Su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama yapmak, 
politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak 

 Üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşlarıyla birlikte araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, 
eğitim, yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak 

 Görev alanına giren konularda etüt, araştırma, iş tanımı, analiz ve birim fiyat tespiti yapmak, 
yaptırmak, onaylamak, uygulama esaslarını tespit etmek 
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 Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanların tespiti, 
bunlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilenlerin korunması, geliştirilmesi, 
tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek ve denetlemek  

 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yürütmek 

 Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak 
alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av 
kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, planlama, 
projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, bu 
hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak veya kurdurmak  

 Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek  

 Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını 
belirlemek 

 Uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan bitki ve hayvan türleri ile alanların 
korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak 

 Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri 
desteklemek, denetlemek veya denetlenmesini sağlamak 

 Görev alanıyla ilgili olarak bitki ve hayvan türü genetik kaynaklarının muhafazası ve 
iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

 Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile 
sulak alanların ve benzeri koruma alanlarının tescil ve ilanını yapmak 

 Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaların belirlenmesi 
amacıyla çalışmalar yapmak 

 Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sucul 
çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 
havza bazında nehir havza yönetim planları hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehir 
havzaları yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek 

 Su kaynaklarının korunması ve yönetimi ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve diğer 
mevzuattan kaynaklanan süreçleri takip etmek, sınır aşan ve sınır oluşturan sulara ilişkin 
işleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek 

 Ulusal su veri tabanı oluşturmak 

 Su kirliliği açısından hassas alanları ve nitrata duyarlı hassas alanları tespit etmek ve 
izlemek 

 İçme ve kullanma suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını, normlarını ve kriterlerin i 
belirlemek, projeleri onaylamaya yetkili kurum ve kuruluşları tespit etmek, tesisleri işletecek 
elemanların eğitimlerini temin etmek, sertifikalarını vermek 

 İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ile ilgili çalışmalar yapmak 

 Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 
belirlemek, değerlendirmek, güncellemek ve uygulamaların takibini yapmak 

 Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı 
ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya 
izletmek 

 Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve ilgili 
mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamak  

 Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su kaynaklarının tahsislerine 
ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak 

 Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere 
ilişkin hazırlıkları yapmak, toplantılara katılmak, Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında 
alınan kararlarla ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını yürütmek, Bakanlık birimleri 
arasında koordinasyonu sağlamak 

 Bakanlığın yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerini yürütmek, koordinasyonu 
sağlamak, ikili ve çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ile bölgesel işbirliği 
anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak 
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 Bakanlığın Avrupa Birliği, diğer yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü 
projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü 
sağlamak 

 Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren dış ilişkilerle ilgili konularda protokol faaliyetlerini 
düzenlemek ve yürütmek 

 Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren dış ilişkilerle ilgili konularda kongre, konferans ve 
toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, Bakanlıkça düzenlenecek 
uluslararası organizasyonları koordine etmek 

 Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve 
performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde 
bulunmak 

 Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek 

 Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini 
yürütmek 

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

 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli 
ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler 
birimlerine verilen görevleri yapmak 

 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine 
Dair Kanunla Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek 

 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ile Bakanlığa verilen 
görevleri yerine getirmek 

 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 
Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek 

 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununda Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek 

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

 Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, 

 Bakanlığın genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek 

 Bakanlığın görev alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve 
yayımını yapmak veya yaptırmak 

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

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

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

 Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek 

 Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve 
uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği 
konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim 
standartlarına uygun çözümler üretmek 

 Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek 

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

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

 Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve 
güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda 
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görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde 
hizmet içi eğitim almalarını sağlamak 

 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk 
birimlerine verilen görevleri yapmak 

 Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 
belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak 

 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme 
başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri 
almak 

 Bakanın çalışma programını düzenlemek  

 Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek 
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

KURUMSAL TARİHÇE 

1838 Ziraat ve Sanayi Meclisi; İlk yapı, Meclis şeklinde kurularak tarım hizmetlerini Dışişleri 
Bakanlığı’na bağlı olarak yürütmüştür. 
1839 Meclisi Umuru Nafia; Meclis, tarım hizmetlerini Ticaret Bakanlığına bağlı olarak yürütmüştür. 

Ticaret Nezaretine bağlı Orman Müdürlüğü kurulmuştur. 
1843 Ziraat Meclisi; Meclis, Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Her Eyalet, Sancak ve 
Kaymakamlığa birer Ziraat Müdürü, İlçe ve Bucaklarla büyük Karyelere birer Ziraat Müdür Vekili 
atanmıştır. 1845 yılında tekrar Ticaret Bakanlığına bağlanmıştır. 
1846 Ziraat Nezareti; Tanzimat Fermanı’nı izleyen yıllarda Batı örnek alınarak Tarım Bakanlığı 
kurulmuştur. Tarım Bakanlığı’nın bağımsız yapısı 4 ay devam etmiştir. 
1846-1891 Ticaret ve Nafia Nezareti, Ticaret Nezareti, Ticaret ve Ziraat Nezareti, Orman ve 
Maadin Nezareti; Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı birleştirildikten sonra tarım hizmetleri 
değişik adlar altında yürütülmüştür. Ziraat Bankası 1889’da Bakanlığa bağlanmıştır. 1869 yılında 
Maliye Nezaretine bağlı olarak Orman Umum Müdürlüğü kurulmuştur. 
1891-1911 Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti; Ziraat Fen Heyeti ve Hayvan Sağlık Zabıtası 
Komisyonu adı altında yeni bir kuruluşa gidildiği görülmektedir. Bu dönemde, tarım hizmetleri Ziraat 
ve Veteriner Genel Müdürlükleriyle yerine getirilmiştir. 
1920 İktisat Vekâleti; “3 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekillerinin Sureti İntihabına 
Dair Kanun”la ticaret, ziraat, orman, sanayi ve madenlerle ilgili işler İktisat Vekaletince 
yürütülmüştür.  
1924-1928 Ziraat Vekaleti; “432 sayılı Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkili Hakkında Kanun”la 
Tarım Bakanlığı kurulmuştur.  
1929-1931 “1200 sayılı Ticaret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi ve İktisat Vekaleti Teşkili Hakkında 

Kanun”la Ziraat Vekaleti tekrar İktisat Vekaleti’ne bağlanmıştır.  
1931-1937 Ziraat Vekaleti; “1910 sayılı Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun”la İktisat 
Vekaleti’nden ayrılarak, birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, Tarım, Veteriner ve 
Orman Genel Müdürlükleri Bakanlığa dahil olmuştur.  
1937 Orman Umum Müdürlüğü; 3116 sayılı Orman Kanunu ve 3204 sayılı Orman Umum 
Müdürlüğü Teşkilat Kanunuyla Orman Umum Müdürlüğü faaliyete başlamıştır. 
1937-1951 Ziraat Vekâleti; 3203 sayılı “Ziraat Vekâleti Vazife ve Selahiyat Kanunu” ile 1937 

yılında merkez ve taşra teşkilatının görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.  
1951-1974 Ziraat Vekâleti, Orman Bakanlığı; Bu dönemde Ziraat Vekaleti teşkilat yapısındaki 
çeşitli değişikler ile faaliyetlerini yürütmüştür. 1969 yılında 1595 sayılı “Orman Bakanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile “Orman Bakanlığı” kurulmuş ve 1980 yılına kadar faaliyetlerine 
devam etmiştir. 
1974-1981 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Bakanlık adı Cumhurbaşkanlığının 26.01.1974 

tarih ve 4/92 sayılı Onayları ile değiştirilmiştir. 
1981-1983 Tarım ve Orman Bakanlığı; “2384 sayılı Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri 
Hakkında Kanun”la Orman Bakanlığı ve hizmetleri devralınmış ve Bakanlığın ismi Tarım ve Orman 
Bakanlığı olmuştur.  
1983-1991 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı: 1983 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı birleştirilmiş adı Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı olmuştur. 
1991-2011 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı; 1991 yılından itibaren 

2011 yılına kadar tarım hizmetleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. 1991 
tarihinde Orman Bakanlığı yeniden teşkilatlanmıştır. 1991 tarihinde Orman Bakanlığı yeniden 
teşkilatlanmıştır. 2003 yılında ise Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuş 2011 yılına kadar 
faaliyetlerine devam etmiştir.  
2011-2018 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Bu tarihler arası 
tarım hizmetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, orman hizmetleri ise Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı tarafından yürütülmüştür.  
2018-……Tarım ve Orman Bakanlığı; 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı 1 No.lu kararnamesi ile 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tek çatı altında bir araya 
getirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. 
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2020 YILINDA YAYIMLANMIŞ MEVZUAT  

(1.1.2020 – 31.12.2020) 

Tablo 1.a: 01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Yayımlanmış Mevzuat 

KANUNLAR 

 KANUNUN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

1 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı 

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 

4/11/2020 31294 

Tablo 1.b: 01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Yayımlanmış Mevzuat 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ 

 KANUNUN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

1 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile 

Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik 

Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

(Kararname Numarası: 58) 

8/4/2020 31093 

2 Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

(Kararname Numarası: 67) 

18/9/2020 31248 

Tablo 1.c: 01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Yayımlanmış Mevzuat 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

 CUMHURBAŞKANI KARARININ ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

1 Depremden Zarar Gören Yetiştiricilere Hayvan ve 

Yem Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar 

Sayısı:2267) 

12/3/2020 31066 

2 2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının 

Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:2502) 
9/5/2020 31122 

3 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere 

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı:2566) 

23/5/2020 31135 

4 İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar 

(Karar Sayısı:2572) 

27/5/2020 31137 

5 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 

Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda 

Değişiklik (Karar Sayısı:2748) 

11/7/2020 31182 

6 Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık 

İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine 

İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2749) 

11/7/2020 31182 

7 Adıyaman İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman 

Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı:2757) 

14/7/2020 31185 

8 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 

Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik 

Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar 

28/7/2020 31199 
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CUMHURBAŞKANI KARARLARI 

 CUMHURBAŞKANI KARARININ ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

(Karar Sayısı:2800) 

9 Bartın İli, Merkez İlçe, Şarköy Köyü, Kapucuoğlu ve 

Boğaz Mahalleleri Halkının, Kozcağız Barajı 

Projesinin yapımı nedeniyle ekli listede gösterilen yere 

nakli ve yerleştirilmesine ilişkin Karar (Karar 

Sayısı:2907) 

28/8/2020 31227 

10 Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kurbanlı ve Eskişehir 

Mahallelerinde Bulunan Bazı Alanların Orman 

Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar 

Sayısı: 3065) 

7/10/2020 31267 

11 Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 

Karar (Karar Sayısı: 3099) 

21/10/2020 31281 

12 Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak 

Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3111) 

22/10/2020 31282 

13 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere 

İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3190) 

5/11/2020 31295 

(Mükerrer) 

14 Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak 

Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı:3199) 

25/11/2020 31315 

15 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2021 Yılında 

Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile 

Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 

3205) 

25/11/2020 31315 

16 İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesinde 

Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına 

Çıkartılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3226) 

26/11/2020 31316 

17 Bursa İli, İnegöl İlçesi, Hamzabey Mahallesi ile 

Yenişehir İlçesi, Çayırlı Mahallesinde Bulunan Bazı 

Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması 

Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 

Karar (Karar Sayısı: 3227) 

26/11/2020 31316 

18 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere 

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

(Karar Sayısı: 3341) 

30/12/2020 31350 

Tablo 1.d: 01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Yayımlanmış Mevzuat 

YÖNETMELİKLER 

 YÖNETMELİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

1 Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

9/1/2020 31003 

2 Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

17/1/2020 31011 

3 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra 
Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper Ve 
Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav Ve Atama 
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Yönetmelik  

21/1/2020 31015 
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YÖNETMELİKLER 

 YÖNETMELİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

4 Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul Ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

6/2/2020 31031 

5 Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul Ve 

Esasları 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

6/2/2020 31031 

6 Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve 
Usulleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

14/2/2020 31039 

7 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende 
Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

15/2/2020 31040 

8 Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu 
Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

9 Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve 
Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

10 Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

11 Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

12 Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle 
İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

13 Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

14 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

15 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve 
Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

16 Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve 
Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

17 Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

18 Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî 
Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

19 Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

20 Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-14
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-14
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-14
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-15
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-15
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-15
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
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https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
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YÖNETMELİKLER 

 YÖNETMELİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

21 Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

18/2/2020 31043 

22 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 19/2/2020 31044 

23 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

10/3/2020 31064 

24 Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve 
Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

24/3/2020 31078 

25 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

1/4/2020 31086 

26 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmelik 

2/4/2020 31087 

27 Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

2/4/2020 31087 

28 Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin 
Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

21/4/2020 31106 

29 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

21/4/2020 31106 

30 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende 
Satılması 
ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

24/4/2020 31108 

31 İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

28/4/2020 31112 

32 Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

28/4/2020 31112 

33 Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo 
Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

28/4/2020 31112 

34 Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve 
Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

30/4/2020 31114 

35 Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının 
Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

30/4/2020 31114 

36 Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve 
Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

7/5/2020 31120 

37 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya 
Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe 
konulmasına ilişkin Karar (Karar Sayısı: 2516) 

11/5/2020 31124 

(Mükerrer) 

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-18
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-19
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-10
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-10
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
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YÖNETMELİKLER 

 YÖNETMELİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

38 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende 
Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

2/6/2020 31143 

39 Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin 
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik 

5/6/2020 31146 

40 Akrep Türlerinin Doğadan Yakalanmasına İlişkin Usul 
ve Esaslara Dair Yönetmelik 

11/6/2020 31152 

41 Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve 
Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

12/6/2020 31153 

42 Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende 
Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

18/7/2020 31189 

43 Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve 
Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

19/7/2020 31190 

44 Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

30/7/2020 31201 

45 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin 
Yönetmelik 

30/7/2020 31201 

46 Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının 
Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

8/8/2020 31207 

47 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 
İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

13/8/2020 31212 

48 Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

20/8/2020 31219 

49 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

21/8/2020 31220 

50 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde 
Yükselme 
ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

26/8/2020 31225 

51 İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

27/8/2020 31266 

52 Veteriner Biyolojik Numunelerinin Alınması, 
Nakledilmesi, 
İthalatı, İhracatı Ve Laboratuvar Şartlarına Dair 
Yönetmelik 

29/8/2020 31228 

53 Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

17/9/2020 31247 

54 Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat 
Oranlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması 
Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 3016) 

25/9/2020 31255 

55 Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

25/9/2020 31255 
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YÖNETMELİKLER 

 YÖNETMELİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

56 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (AA) 
Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal 
Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları 
İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

30/9/2020 31260 

57 Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

1/10/2020 31261 

58 Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının 
Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

9/10/2020 31269 

59 Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 

21/10/2020 31281 

60 Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri 
ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar 
Sayısı: 3102) 

22/10/2020 31282 

61 Türkiye Su Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği 22/10/2020 31282 

62 Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği 31/10/2020 31290 

63 Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği 31/10/2020 31290 

64 Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında 
Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu 
Yönetmeliği  

31/10/2020 31290 

65 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 
3166) 

4/11/2020 31294 

66 Orman Genel Müdürlüğü Adli ve Hukuki Yardım 
Yönetmeliği 

18/11/2020 31308 

67 Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit 
Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının 
Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

25/11/2020 31315 

68 Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri 
Hakkında Yönetmelik 

28/11/2020 31318 

69 Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, 

Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

28/11/2020 31318 

70 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve 
İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

28/11/2020 31318 

71 Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

28/11/2020 31318 

72 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Bütçe Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 

3276) 

9/12/2020 31329 
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YÖNETMELİKLER 

 YÖNETMELİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

73 Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

9/12/2020 31329 

74 Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

9/12/2020 31329 

75 Tohumluk Patates Sertifikasyonu ve Pazarlaması 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 

9/12/2020 31329 

76 Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik 12/12/2020 31332 

77 Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

31/12/2020 31351 

78 Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

31/12/2020 31351 

79 Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine 
ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

31/12/2020 31351 (5. 

Mükerrer) 

Tablo 1.e: 01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Yayımlanmış Mevzuat 

TEBLİĞLER 

 TEBLİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

1 Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat 

Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 

2019/66) 

14/1/2020 31008 

2 Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları 
Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve 
Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair 
Tebliğ (Tebliğ No: 2019/67) 

22/1/2020 31016 

3 Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 
Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: 2019/68) 

22/1/2020 31016 

4 Etil Alkol ve Metanolün Üretimi İle İç ve Dış Ticaretine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ 
(Tebliğ No: 2019/69) 

22/1/2020 31016 

5 Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti iİle İlgili 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 
üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili 
Tebliğ (Tebliğ No: 2019/70) 

22/1/2020 31016 

6 Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü 
Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının 
Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, 
Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar 

22/1/2020 31016 
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TEBLİĞLER 

 TEBLİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak 
Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin 
Uygulanması ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2019/71) 

7 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve 
Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili 
Tebliğ (Tebliğ No: 2019/72) 

22/1/2020 31016 

8 Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2019/64) 

25/1/2020 31019 

9 Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ 

No:2019/54)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Tebliğ No:2020/2) 

31/1/2020 31025 

10 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin 
Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari 
Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) 

15/2/2020 31040 

11 Nargile Şişelerinin Üzerine Konulacak Sağlık 
Uyarılarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

19/2/2020 31044 

12 İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt 
İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama 
Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/34)’de 
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/1) 

26/2/2020 31051 

13 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 
Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: 2020/6) 

29/2/2020 31054 

14 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği 7/3/2020 31061 

15 Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin 
Tebliğ (No: 2019/65) 

12/3/2020 31066 

16 Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza 
Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi 
Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/5) 

20/3/2020 31074 

17 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/10) 

24/3/2020 31078 

18 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 
2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 
2020/9) 

24/3/2020 31078 

19 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli 
Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 
Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) 

 

25/3/2020 

 

31079 

20 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine 
Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2019/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Tebliğ No: 2020/11) 

 

15/4/2020 

 

31100 

21 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7) 22/4/2020 31107 

22 Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği 
(Tebliğ No: 2012/29)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) 

28/4/2020 31112 

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-15
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-15
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-15
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-19
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-19
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-26
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-26
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-26
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-26
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-29
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-29
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-29
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-02-29
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-07
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-12
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-12
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-20
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-20
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-20
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-03-24
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TEBLİĞLER 

 TEBLİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

23 Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi 
Onaylanması 
Ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler 
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/12) 

30/4/2020 31114 

24 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/46)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/13) 

9/5/2020 31122 

25 Gübre Analiz ve Referans Kuruluşları ile Analiz 
Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/14) 

15/5/2020 31128 

26 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 
Dayalı 
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 
No: 2017/22)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Tebliğ No: 2020/16) 

5/6/2020 31146 

27 Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi 
Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/15) 

9/6/2020 31150 

28 İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği (Tebliğ No: 
2020/17) 

12/6/2020 31153 

29 Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin 
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 

21/7/2020 31192 

30 Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleransı Olan Bireylere 

Uygun Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2012/4)’nin 

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 

2020/18) 

29/7/2020 31200 

31 Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği 
(Tebliğ No: 2020/19) 

13/8/2020 31212 

32 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/20) 

22/8/2020 31221 

33 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/21) 

22/8/2020 31221 

34 Sözleşme Dışı Üretilen Tütünlerin Açık Artırma 
Yöntemi İle Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ 

2/9/2020 31232 

35 İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su 

Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

23/9/2020 31253 

36  Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına 
Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 
2000/37)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 

9/10/2020 31269 

37 Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ 

(Tebliğ No: 2004/39)'de Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (No: 2020/22) 

14/10/2020 31274 

38 Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23) 22/10/2020 31282 

39 Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında 

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30)’de Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (No: 2020/26) 

14/11/2020 31304 

40 Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve 
Desteklenmesi Tebliği (No: 2020/28) 

18/11/2020 31308 
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TEBLİĞLER 

 TEBLİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

41 Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik 

Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği 

(No: 2020/29) 

18/11/2020 31308 

42 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 
Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ (No: 2020/24) 

21/11/2020 31311 

43 Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal 

Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ (No: 2020/25) 

21/11/2020 31311 

44 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan 
Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/27) 

25/11/2020 31315 

45 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına 

Dair Tebliğ (No: 2020/31) 

25/11/2020 31315 

46 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme 
Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2020 Yılı Yaş 
Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına 
Dair Tebliğ (No: 2020/34) 

25/11/2020 31315 

47 Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat 
Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2020/38) 

28/11/2020 31318 

48 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari 
Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık 
Desteğine İlişkin Tebliğ (No: 2020/40) 

28/11/2020 31318 

49 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine 
Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ 
(No: 2020/35) 

1/12/2020 31321 

50 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 
2020/39) 

1/12/2020 31321 

51 Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği 
(No: 2020/30) 

2/12/2020 31322 

52 Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ 
(No: 2020/37) 

2/12/2020 31322 

53 Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 

2020/32) 

4/12/2020 31324 

54 Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (No: 2020/33) 

5/12/2020 31325 

55 Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği 

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama 

Esasları Tebliği (No: 2020/36) 

5/12/2020 31325 

56 Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi 
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2020/41)  

18/12/2020 31338 

57 Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair 

Tebliğ (Tebliğ No: 2003/46)’in Yürürlükten 

Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/44) 

23/12/2020 31343 

58 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına 
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/52) 

30/12/2020 31350 
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TEBLİĞLER 

 TEBLİĞİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

59 Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin 

Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/42) 

30/12/2020 31350 (2. 

Mükerrer) 

60 Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ 
No: 2020/32)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(No: 2020/45) 

31/12/2020 31351 

61 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve 

Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili 

Tebliğ (No: 2020/46) 

31/12/2020 31351 (5. 

Mükerrer) 

62 Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 
üncü ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili 
Tebliğ (No: 2020/47) 

31/12/2020 31351 (5. 

Mükerrer) 

63 Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü 

Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının 

Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı Maddesinin, 

Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin, Yaprak 

Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü Maddesinin 

Uygulanması ile İlgili Tebliğ (No: 2020/48) 

31/12/2020 31351 (5. 

Mükerrer) 

64 Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları 
Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve 
Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair 
Tebliğ (No: 2020/49) 

31/12/2020 31351 (5. 

Mükerrer) 

65 Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 

Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 

(No: 2020/50) 

31/12/2020 31351 (5. 

Mükerrer) 

66 Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 
ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 
(No: 2020/51) 

31/12/2020 31351 (5. 

Mükerrer) 

67 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin 

Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari 

Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2020/53) 

31/12/2020 31351 (5. 

Mükerrer) 

Tablo 1.f: 01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Yayımlanmış Mevzuat 

CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGELERİ 

 CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİNİN ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

1 Türkiye Su Erozyonu Haritası ile İlgili 2020/7 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

24/4/2020 31108 

2 Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesi ile İlgili 

2020/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

27/10/2020 31287 
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Tablo 1.g: 01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Yayımlanmış Mevzuat 

KOMİSYON KARARLARI 

 KOMİSYON KARARININ ADI R. GAZETE’NİN 

TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 

SAYISI 

1 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı 12/8/2020 31211 

(Mükerrer) 

Tablo 1.ğ: 01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Yayımlanmış Mevzuat 

KOMİTE KARARLARI 

 KOMİTE KARARININ ADI R.  GAZETE’NİN 
TARİHİ  

R. GAZETE’NİN 
SAYISI 

1 Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı 9/8/2020 31208 

2 Evcil Hayvan Genetik Kaynakları 
Tescil Komitesi Kararı 

10/9/2020 31240 

 
 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200910-13.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200910-13.pdf
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1. FİZİKSEL YAPI 

Bakanlığımızın Merkezde 23, Taşrada 1.401 adet olmak üzere toplam 1.424 adet hizmet 
binası,lokal, eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk kulübü ve lojmanlardan 
oluşan 5.765 adet sosyal tesisi bulunmaktadır.  

  Tablo 2: Taşınmazlar 

Cinsi Merkez Taşra Toplam 

Hizmet Binası 23 1.401 1.424 
Lojman 575 3.402 3.977 

Misafirhane 1 55 56 
Eğitim ve Dinlenme Tesisi 0 5 5 

Kreş ve Gündüz Bakımevi 1 2 3 

Çocuk Kulübü 1 0 1 
Lokal 0 1 1 

Berber/Kuaför 1 0 1 
Yemekhane 1 291 292 

Kafeterya 1 2 3 
Spor Tesisi 1 1 2 

Toplam 605 5.160 5.765 

    Kaynak :Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı (25.01.2021) 

  Tablo 3: Araç Durumu  

Araç Çeşidi   Adet 

Otomobiller 1.104 

Yolcu Taşıma Araçları 482 

Yük Taşıma Araçları 1.323 

Arazi Taşıtları 147 

Özel Amaçlı Taşıtlar 83 

Mopet ve Motosikletler 486 

Motorsuz Kara Araçları 305 

Deniz Araçları                                                      285 

Toplam  4.215 
Kaynak : (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 14.01.2021)  



33 

 

2. TEŞKİLAT YAPISI 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 

 

HİZMET BİRİMLERİ  TAŞRA BİRİMLERİ                   

 İLGİLİ KURULUŞLAR                                           

BAĞLI KURULUŞLAR  KURULLAR, KOMİSYONLAR, 

KONSEYLER 

 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 

 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

 Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

 Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 İç Denetim Birimi Başkanlığı 

 Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

 Şeker Dairesi Başkanlığı 

 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

 Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı 

 

 

 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

 Orman Genel Müdürlüğü 

 Türkiye Su Enstitüsü 

 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 

 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 

 Yüksek Komiserler Kurulu 

 Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu 

 Merkez Av Komisyonu 

 Tarım ve Orman Şurası  

 Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

 Ulusal Sulak Alan Komisyonu 

 Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu 

 Etik Komisyonu 

 Araştırma Enstitüleri  

 Bölge Müdürlükleri  

 Eğitim Merkezi Müdürlükleri 

 Fidan, Fide Test Merkezi Müdürlüğü 

 Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri 

 İl Müdürlükleri 

 İlçe Müdürlükleri 

 Kafkas Arı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü 

 Merkez İkmal Müdürlüğü 

 Şap Enstitü Müdürlüğü 

 Tarım Alet ve Makine Test Müdürlüğü 

 Tohum Sertifikasyon Test Müdürlükleri 

 Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü 

 Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 

 Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlükleri 

 Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

 Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri  

 Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü 

 Zirai Karantina Müdürlükleri 

 

 

 Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi Genel 

Müdürlüğü 

 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 

Müdürlüğü 

KOORDİNE KURULUŞLAR 

 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BAKAN 

BAKAN YARDIMCILARI 
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3. TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI  

Bakanlığımızın Bilgi ve Teknoloji Altyapısına Yönelik ; 

 Mevcut bilişim altyapısı kesintisiz hizmet verebilecek şekilde yedekli yapıya 
kavuşturulmuştur. 

 Bakanlık İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri ve Bakanlık diğer taşra teşkilatında (yaklaşık 
1.200 lokasyon) konumlandırılan güvenlik duvarı ürünleri ile merkezi yönetim sağlanmış 
olup; kullanıcıların internete çıkışları 5651 Sayılı Yasaya uygun hale getirilmiştir. 

 Birimlerimizin Bakanlık dışında barındırdığı sunucu ve depolama ürünleri Bakanlık Veri 
Merkezlerinde konumlandırılmıştır. 

 Bakanlık veri merkezinin, ilave trafo ve jeneratör bağlantısı ile yedekli enerji beslemesi 
bulunmakta olup, konumlandırılan otomatik transfer switch ile minimum kesinti ile hizmet 
verecek alt yapısı bulunmaktadır. 

 Bakanlık veri merkezindeki dağınık data kablolaması düzenlenmiş, kabinetlere 
konumlandırılan kabin üstü toplama switch ile güvenli ve kesintisiz bir altyapıya  
kavuşturulmuştur.     

 
 
   Tablo 4: Teknolojik Kaynaklar  

Malzemenin Adı Adet 

Masaüstü Bilgisayar 28.467 
Dizüstü Bilgisayar 13.204 
Tablet Bilgisayar 1.752 

Yazıcı 21.473 
Faks 1.006 

Fotokopi Makinesi 2.099 
Projeksiyon Cihazı 1.601 

Tarayıcı 2.365 

Telefon 26.834 
Modem (Erişim Cihazları) 471 

Fotoğraf Makinesi 2.021 
Kamera 6.048 

Video 130 
                                                                                                                                                                              Kaynak : (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi)  (14.01.2021)  
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4. İNSAN KAYNAKLARI 

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

Tablo 5: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personel Durumu 

BİRİMLER 

GİH Teknik Hizm. Sağlık Hizm. 
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Merkez 223 1.636 1.559 326 167 232   53 18 72 36 1342 9 5.673 

Yurtdışı 
teşkilatı 

3                           3 

Bölge 
Müdürlüğü  

124 902 677 215 55 58   40 13 47 164 1.380 280 3.955 

İl ve ilçe 
Müd. 

801 2.813 14.091 5.120 194 5.908 1.269 347 113 1.174 7.076 5.566 4 44.476 

Kuruluş Müd. 
105 845 3.241 813 181 893 137 527   117 352 2.538 1190 10.939 

TOPLAM 1.256 6.196 19.568 6.474 597 7.091 1.406 967 144 1.410 7.628 10.826 1.483 65.046 

(1) AB Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, Mali Hiz. Uzm., İç Denetçi, Baş Müfettiş/Müfettiş Yrd., Hukuk Müşaviri,Baş Kontrolör/Kontrolör ve diğer ünvanlar 
(2) MÜHENDİS (Ziraat, Gıda, Su Ürünleri ve diğer ünvanlı Mühendisler ) 

  (3) DİĞERLERİ (Kimyager, Tekniker, Ekonomist, İstatistikçi, Tabib, Jeolog, Sosyolog ve benzeri ünvanlar ile Teknisyen v.s ünvanlar)  
(4) Veteriner Hekim, VST Teknisyeni/VST Teknikeri, haricinde Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki ünvanlar (Daire Tabibi, Psikolog, Biyolog, Diyetisyen, Hemşire v.s. ünvanlar) 

 

Şekil 1: Memur Personel Öğrenim Durumu 
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Tablo 6: Bakanlık Merkez Hizmet Birimleri Personel Durumu 
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Özel Kalem 

Müdürlüğü 
 

 
34  1         

 
         35 

Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı 

 2 9  5          55 111 5       187 

İç Denetim Birimi 

Başkanlığı 
             33          33 

Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği 
  3 2 3  1                 9 

Personel Genel 

Müdürlüğü 
 31 109 3 20 15 1              4   183 

Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Gen.Müdr. 

 7 30 42 7 3 3    18 108            218 

Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel 

Müdürlüğü 
 10 15 93 18 2 15 3   18             174 

Bitkisel Üretim 
Genel Müdürlüğü 

 13 17 212 16 4 1    26          3   292 

Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
 14 18 177 12 6 90 3   18             338 

Hayvancılık Genel 

Müdürlüğü 
 10 14 63 8 2 71    11             179 

Hukuk Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü 
 1 19 2 4 2   18  13       25      84 

Tarımsal 
Araştırmalar ve 

Politikalar Genel 
Müdürlüğü 

 13 14 87 5 1 12 1   8          1   142 

Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü 
 33 52 363 62 34 12 2   30        42 3 1 1  635 

Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü 

 12 42 77 6 17 4 13   59             230 

Çölleşme ve 

Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürlüğü 

 16 23 56 1 2     27             125 

Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 

 13 29 61  4  13   80             200 

Destek Hizmetleri 

Daire Başkanlığı 
 9 129 43 91 16 2 17  72           1 1.337 9 1.726 

Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 
 13 79 111 9 15 11 1   52  16           307 

Şeker Dairesi 
Başkanlığı 

 3 11 15       20             49 

Tütün ve Alkol 
Dairesi Başkanlığı 

 7 22 27  4     69             129 

Eğitim ve Yayın 

dairesi Başkanlığı 
 10 91 85 47 26 9    5             273 

Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı 
 1 13 40 11 14     5          26 4  114 

Döner Sermaye 
İşletme Müdürlüğü 

 1 6                     7 

TOPLAM 4 219 779 1.559 326 167 232 53 18 72 459 108 16 33 55 111 5 25 42 3 36 1.342 9 5.673 

(1) Şef, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur ve Diğer ünvanlı kadrolar (2) Mühendis (Ziraat, Gıda, Su Ürünleri ve  diğer ünvanlı mühendisler) (3) 
Tekniker ve Teknisyen ünvanı dışında kalan tüm teknik ünvanlar  (Kimyager, Jeomorfolog, Sosyolog vb.) (4) Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık 
Teknisyeni dışında kalan tüm sağlık hizmetleri sınıfı ünvanları (Daire Tabibi, Psikolog, Diyetisyen Hemşire, Biyolog vb.) 
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5. SUNULAN HİZMETLER 

5.1. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER  

5.1.1. İkili İlişkiler 

Ülkemizin diğer ülkelerle tarımsal ikili ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Sayın 
Bakanımız ve Üst Düzey Makam tarafından gerçekleştirilen yurtiçi-yurtdışı ziyaretler, 
toplantılar ve kabuller; 

 16-20 Ocak 2020 tarihleri arasında Küresel Gıda ve Tarım Forumu (GFFA) ile 12. Berlin 
Tarım Bakanları Konferansı vesilesiyle Sayın Bakanımız tarafından Almanya’ya bir resmi 
ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

 Sayın Bakanımız ile Bulgaristan, KKTC, Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, 
Kazakistan, Tataristan, Ukrayna, Irak ve Sırbistan mevkidaşları ve diğer üst düzey yetkililer 
arasında tarımsal konuların değerlendirildiği görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

 Sayın Bakanımız tarafından 6 Şubat 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen “15. 
Uluslararası İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı”na katılım sağlanmıştır. Bahse konu Fuar’a 
Sırbistan ve Özbekistan Bakan Yardımcılarınca da katılım sağlanmıştır. 

 17 Şubat 2020 tarihinde Sayın Bakanımız tarafından, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian BERGER ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 5 Şubat 2020 tarihinde Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde Ankara’da mukim büyükelçileri 
davet ettiği “Çalışma Kahvaltısı” düzenlenmiştir. 

 Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilmiş 
olup, bahse konu toplantıya Sayın Bakanımız tarafından katılım sağlanmış ve Özbekistan 
Tarım Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 Sayın Bakanımız tarafından G20 Tarım Bakanları Toplantısı’na telekonferans ile katılım 
sağlanmıştır. 

 Sayın Bakanımız ile Moldova,  Çin Halk Cumhuriyeti, Belarus, Endonezya, Srilanka, 
Polonya, Kazakistan, Etiyopya, Arnavutluk, Zimbabve, Cezayir, Katar, Hollanda, Irak, 
Kamboçya, Nijer ve Kosta Rika  Büyükelçileri arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 Sayın Bakanımız Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında 40’dan fazla ülkenin Büyükelçisi ile 
bir araya gelmiştir. 

 Sayın Bakan Yardımcılarımız ile Rusya, Almanya ve Özbekistan mevkidaşları arasında ikili 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

 Sayın Bakan Yardımcılarımız ile Hollanda, Çin Halk Cumhuriyeti ve Moldova Büyük Elçileri 
arasında tarımsal ve ticari konularda görüşmelerde bulunulmuştur. 

 Bakan Yardımcımız Sayın Fatih METİN ve beraberindeki heyet, Türkiye-Azerbaycan 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi VIII. Toplantısına katılım sağlamak ve "Türkiye 
Cumhuriyeti Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Aqrar Sigorta 
Fonu (FON) arasında Tarım Sigortaları arasında İşbirliği Niyet Beyanı" imzalamak üzere, 
Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 

 Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 3. Teknik Toplantısı Bakan Yardımcımız Sayın Akif 
ÖZKALDI başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 

 Bakanlığımız uzmanlarınca Azerbaycan ve Hollanda’ya teknik heyet ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

 Irak, Yunanistan ve Özbekistan’dan ülkemize eğitim ve diğer amaçlarla teknik heyet 
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.  

 Video konferans yolu ile 8 farklı ülkeyle toplam 11 teknik heyet toplantısı gerçekleştirilmiştir 
(Kanada(x2), ABD, Azerbaycan (x3), Irak, Tayvan, Somali, Singapur, İran). 

 Geleceğe Nefes Etkinliği kapsamında ülkemiz ile eş zamanlı olarak  pek çok ülkede 
(Azerbaycan, Malta, Moldova, KKTC, Bosna Hersek, Kırgızistan, Tataristan, Ukrayna, Kuzey 
Makedonya, Arnavutluk, Gürcistan, Libya) fidan dikim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 
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Yapılan Toplantılar 

Tarım Yürütme Komitesi Tarım İş Toplantıları kapsamında Türkiye – Rusya, Tayvan, Somali, 

Venezuela, Moldova, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Güney Kore ile video konferans yoluyla 
görüşmeler yapılmıştır.  

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantıları çerçevesinde Cibuti ile yüz yüze, Etiyopya ve 

Macaristan ile video konferans yoluyla görüşülmüştür.  

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Komisyonu Toplantıları bünyesinde Pakistan, Özbekistan, 
Azerbaycan ve Katarla toplantılar yapılmıştır. 

2020 Yılı İtibari İle İmzalanan Uluslararası Anlaşmalar kapsamında Türkiye- Özbekistan 

İşbirliği Eylem Planı, Türkiye- Azerbaycan Tarım Sigortaları arasında İşbirliği Niyet Beyanı ve 
Türkiye- Katar Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı gerçekleştirilmiştir. 

5.1.2. Uluslararası Kuruluşlar ile İlişkiler 

 Mısır'ın 2020 yılında Kahire'de düzenlemeyi öngördüğü kırsal kalkınma ve tarım 
çalıştaylarına ilişkin rutin yazışmalara devam edilmiştir. 

 2020 yılı içinde yapılacak NATO/ JHAFG faaliyetleri/çalışmaları hakkında, Bakanlık NATO 
Çalışma Grubu bilgilendirilmiştir.  Çalışma Grubu Temsilcilerinin güncellenmesi çalışmaları 
devam etmektedir. 

 14-16 Ocak 2020 tarihleri arasında İran/Tahran’da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (EİT) 30. Bölgesel Planlama Konseyi Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 Sayın Bakanımızın katılım sağladığı 16-18 Ocak 2020 tarihlerindeki Uluslararası Yeşil Hafta 
ve Gıda ve Tarım Küresel Forum Etkinlikleri kapsamında Berlin’de gerçekleştirilen Üst Düzey 
Görevliler Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. Toplantı hazırlıkları kapsamında katılım sağlayan 
uluslararası kuruluşlara yönelik bilgi kartları, temsilci özgeçmişleri ve olası konuşma notları 
hazırlanmıştır.  

 15 Ocak 2020 tarihinde Suriyeli Sığınmacılara yönelik IOM’in proje önerisi hususunda IOM 
ekibi ile ön görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 14-16 Ocak 2020 tarihleri arasında BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu tarafından Beyrut’ta 
düzenlenen “Su Kaynaklarında Yenilikçi Teknolojiler” çalıştayına katılım sağlanmıştır.  

 16-18 Ocak 2020 tarihlerinde Berlin/Almanya’da düzenlenen Gıda ve Tarım Küresel 
Forumu’na katılım sağlanmıştır 

 UNESCO RCUWM ile Umman ortaklığında 17-18 Şubat’ta Muskat’ta düzenlenecek “Su 
Kaynaklarında Uzaktan Algılama” çalıştayına katılımcılar belirlenerek Sekretaryaya iletilmiştir. 

 FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) Orta Asya Restorasyon Projesi 
dokümanı ilk taslağına dair görüşler derlenmiştir.  

 20 Ocak 2020 tarihinde Alman İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (GIZ) ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında bir istişare toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

 22 Ocak 2020 tarihinde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde düzenlenen “Strengthening 
Global Veterinary Epidemiology Capabilities and Rapid Regional Disease Surveillance 
Information and Sharing” Konulu FAO Projesine İlişkin İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 BM Çevre Programı (UNEP) Avrupa Bölge Ofisi Direktörü ile Bakan Yardımcımız arasında 
23.01.2020’de bir görüşme gerçekleştirilmiş olup görüşmeye dair iş ve işlemler takip edilmiştir. 

 23 Ocak 2020 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında gerçekleştirilen, Kalıcı Organik 
Kirleticiler (KOK) Stoklarının Bertarafı ve KOK Salınımlarının Azaltılması Projesi Yönlendirme 
Komitesi Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 Epidemiyoloji konusunda FAO temsilcileri ile ilgili Bakanlık biriminin katılımıyla bir toplantı 
yapılmıştır.  

 17 Ocak 2020 tarihinde TAGEM’de gerçekleştirilen Gates Vakfı ile İşbirliği İstişare 
Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 FTPP-FTFP Operasyonel çerçeve programı taslak belgesi üzerinde FAO-SEC yetkilileri ve 
Başkanlığımız personeli arasında çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen toplantılara katılım 



39 

 

sağlanmıştır.  

 “Strengthening Global Veterinary Epidemiology Capabilities and Rapid Regional Disease 
Surveillance Information and Sharing” konulu FAO Projesine ilişkin ilgili Bakanlık biriminde 
22.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 29-30 Ocak 2020 tarihlerinde Arnavutlukta gerçekleştirilecek Okullar İçin Sürdürülebilir 
Gıda Alımı Proje Toplantısı ile ilgili seminer ve çalıştay programı ile ilgili FTPP-II konusunda 
sunum hazırlanmıştır.  

 NATO’nun Savunma Planlaması Prosesi (NDPP) kapsamında, NATO yetkilileriyle yapılan 
müşterek danışma toplantılarındaki tavsiye kararlarına yönelik olarak, Ulusal Gıda Planı 
hazırlanması çalışması başlatma konusuna ilişkin koordinasyon çalışması yapılmıştır. Bu 
kapsamda, 28 Ocak 2020 tarihinde Bakanlık NATO Çalışma Grubu ile yapılacak çalışma 
toplantısına yönelik hazırlık çalışması yapılmıştır.  

 26-27 Ocak 2020 tarihlerinde Riyad/Suudi Arabistan’da düzenlenen G20 Tarım Üst Düzey 
Görevliler 1. Toplantısı’nın hazırlıkları yürütülmüş, gönderilen taslak bildiriye yönelik ülke 
görüşü karşı tarafa iletilmiş ve Bakanlık ilgili birim temsilcilerinden oluşan bir heyet ile toplantıya 
katılım sağlanmıştır. 

 OECD tarafından her yıl yayınlanan Tarım Politikaları İzleme ve Değerlendirme Raporu’na 
yönelik iç ve dış kurumlarla yazışmalar yapılmış, toplanan bilgiler düzenlenerek OECD 
Sekretaryasına iletilmiştir.  

 29 Ocak 2020 tarihinde ABDGM’de gerçekleştirilen FTFP Ortaklık Programları Operasyonel 
Çerçeveleri uyumlaştırma çalışmaları toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 FTFP BRIDGES Projesi, Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim ve ormancılık birimlerinin 
bilgilendirilmesi kapsamında takip edilmiştir. 

 23 Ocak 2020 tarihinde FAO MADAD Projesi açılış çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

 24 Ocak 2020 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Sığınmacılara ve yerel halka yönelik 
projeleri fonlamayı hedefleyen Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Heyeti ile ABDGM 
arasında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 29-30 Ocak 2020 tarihlerinde Arnavutluk’ta gerçekleştirilen Okullar İçin Sürdürülebilir Gıda 
Alımı Proje Toplantısı ile ilgili seminer ve çalıştay programına katılım sağlanmış; FTFP ve 
FTPP-II konusunda sunum yapılmıştır. 

 43. IFAD Guvernörler Toplantısına ilişkin makama sunulmak üzere bilgi notu hazırlanmıştır.  

  Avrupa Birliği – Türkiye mali iş birliği kapsamında finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların 
Desteklenmesi Projesi (İklimIN)” 20-24 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Kapanış 
Konferansına katılım sağlanmıştır.  

 11.02.2020 tarihinde GEF tarafından fonlanan Önemli Denizel Biyoçeşitlilik Alanlarında 
İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi II.  Yönlendirme Komitesi 
Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 14.02.2020 tarihinde GEF tarafından fonlanan Akdeniz Ormanlarının Entegre Yönetimi 
Projesi Kapanış Toplantısına katılım sağlanmıştır. .  

 10-11-12 Şubat 2020 tarihlerinde Antalya’da ülkemiz adına TAGEM Genel Müdür 
Yardımcısı Başkanlığında TAGEM ve ABDGM temsilcilerinden oluşan heyet ile CGIAR 
kapsamında CMMYT ve ICARDA temsilcilerinden oluşan heyet arasında bir genel 
değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

 FTPP FishCAP (Orta Asya’da Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yönetimi için Kapasite 
Geliştirme) Projesi kapsamında, FTPP Baş Teknik Uzmanı Haydar FERSOY’un ziyareti 
çerçevesinde 11 Şubat 2020 tarihinde, projenin detayları ve işbirliği konularında bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir.  

 FTPP FishCAP (Orta Asya’da Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yönetimi için Kapasite 
Geliştirme) Projesi kapsamında, FAO yetkilileri ve ilgili Bakanlık biriminin katılımı ile 13 Şubat 
2020 tarihinde FAOSEC’te düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 19 Şubat 2020 tarihinde İSEDAK Tarım Çalışma Grubu Ön Hazırlık Toplantısı ilgili Bakanlık 
birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

 20-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Hatay’da Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) 
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Çalışma Grubu tarafından FAO koordinatörlüğünde düzenlenen Sığınmacı Dayanıklılık Planı 
Çerçevesinde Sığınmacıların ve Yerel Halkın Geçim Olanaklarının Geliştirilmesi Çalıştayına 
katılım sağlanmıştır. 

 21 Şubat 2020 tarihinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tohum Birliği (ECOSA) ve Türkiye 
Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile İstişare Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 21 Şubat 2020 tarihinde Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) Türkiye Bölümü 2020-
2021 Lansman Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 FTPP-II kapsamında Gıdanı Koru Kampanyası basın lansmanı çerçevesinde kavramsal not 
ile ilgili görüş oluşturulmuştur. 

 27 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen FTPP II. Faz 1. Gözden Geçirme Toplantısına 
katılım sağlanmıştır.  

 Devletlerin yargı yetkisi dışında kalan deniz alanlarında deniz biyolojik çeşitliliği (BBNJ)’nin 
korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda BM Deniz Hukuku Sözleşmesi altındaki 
hukuki bağlayıcılığı olacak bir uluslararası belgenin geliştirilmesi amacıyla taslak belgeye 
ilişkin ülke pozisyonumuzu belirlemek amacıyla 10 Mart 2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığında 
yapılan “BBNJ HAK-IV Kurumlararası Eşgüdüm Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

 10 Mart 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Mevsimlik Gezici Tarımda Çocuk İşçiliğinin 
Önlenmesi Yerel Uygulama Modeli Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı”na katılım 
sağlanmıştır. 

 Dünya Bankası Ülke Direktörü Auguste KOUAME, 11 Mart 2020 tarihinde Bakan 
Yardımcımızı makamında ziyaret etmişlerdir. Söz konusu ziyarete katılım sağlanmıştır. 

 Arnavutluk’un FTPP-II kapsamında teklif etmeyi planladığı okul gıdası üzerine proje teklifi 
ile ilgili gerekli koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. 

 Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8), Özel Komisyon Toplantısı’nda görüşülmesi planlanan 
2020-2030 On Yıllık Yol Haritası taslak metnine ilişkin Bakanlık görüşleri Dışişleri Bakanlığı’na 
iletilmiştir. 

 III. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi kapsamında hazırlanmış olan taslak Eylem Planı 
uyarınca Bakanlığımız ilgili birimlerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan bilgi notu Dışişleri 
Bakanlığına (Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı) iletilmiştir. 

 23 Mart-1 Nisan 2020 tarihli Haftalık Bülten için “Covid 19 Pandemisi: Uluslararası 
Kuruluşlarda Tarım Sektörüne Yönelik Alınan Tedbirler Ve Öneriler” temalı çalışma 
gerçekleştirilmiş ve gıda ve tarım alanında faaliyette bulunan Uluslararası Kuruluşların 
tespitleri ve tavsiyeleri derlenerek bültende paylaşılmıştır. 

 1 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen 3RP Gıda Güvenliği ve Tarım Aylık Çalışma Grubu 
toplantısına katılım sağlanmış, toplantıda Çalışma Grubu üyelerine Bakanlığın Covid-19 
tedbirleri hakkında brifing verilmiştir. 

 7 Nisan 2020 tarihinde FAO-SEC ve TRGM ile MADAD Projesinin detaylarına ilişkin bir 
istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 Türkiye’nin içinde bulunduğu IFAD Yakın Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya Bölgesi 
(NEN) Direktörlüğünün, COVID-19 ve bunun kırsal alana ve NEN'deki gıda güvenliği 
üzerindeki etkisi üzerine 16 Nisan 2020'de gerçekleştirilen Yüksek Seviyeli Diyalog (e-
Diyalog)’a Sayın Bakanımızca katılım sağlanmıştır.  

 21 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen G20 Olağanüstü Tarım Bakanları Toplantısı (Covid-19 
Oturumu) için toplantı dosyası hazırlanmış ve G20 Olağanüstü Tarım Bakanları Toplantı 
(Covid-19 Oturumu) Bildirisi’ne yönelik iç ve dış kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak 
hazırlanan ülke görüşü dönem Başkanı Suudi Arabistan tarafına gönderilmiştir. Video 
konferans yöntemi ile gerçekleştirilen söz konusu toplantıya Sayın Bakanımız katılım 
sağlamıştır. 

 22 Nisan 2020 tarihinde İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı 5. Yönetim Kurulu Toplantısı 
telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve söz konusu toplantıya katılım sağlamıştır. 

 Milletlerarası Yüksek Zirai Etütler Merkezi (MAYZEM)’in İtalya, İspanya, Fransa ve 
Yunanistan’da bulunan 4 Enstitüsünün COVİD-19 Pandemisi dolayısıyla konutların yönetimi, 
bursların sürdürülmesi ve eğitim-öğretim yılı sonunun belirsizliği ile ilgili yaşadığı sıkıntılar 
sebebiyle, Yönetim Kurulu tarafından rezerv fonundan 200.000 Avroluk bütçe tahsisine ilişkin 
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kararın alınması süreci koordine edilmiş ve Bakanlık olumlu görüşü iletilmiştir. 

 04 Mayıs 2020 tarihinde BM kuruluşları (IFAD, FAO ve UNDP) arasında, kırsal sektörde 
Covid-19'a yanıt verme hususunda stratejik ortaklık fırsatlarını görüşmek üzere gerçekleştirilen 
online toplantıya katılım sağlanmıştır. Toplantıda IFAD kapsamında olan “Türkiye'de Küçük 
İşletmeler için Tarımsal Pazarlamayı Geliştirmek için Dijital Çözümler Projesi'' ile ilgili 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 6 Mayıs 2020 tarihinde FTPP-II Kapsamında Güney-Güney İşbirliği Taslak Mutabakat 
Zabtı’na İlişkin Bakanlık görüşleri FAO’ya e-posta ile iletilmiştir. 

 11 Mayıs 2020 tarihinde G-20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan Makamları ile Su Temas 
Grubu üyeleri arasında düzenlenen toplantıya ve 13 Mayıs 2020 tarihinde G-20 Su Üst Düzey 
Görevliler Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ve Bakanlık birimleri arasında çok sayıda toplantı düzenlenerek, G20 Su Bakanları 
Bildirisi ve Su Görev Gücü Görev Tanımı Belgesi ile ilgili ülke görüşleri hazırlanmıştır. 

 13 Mayıs 2020 tarihinde Bakanlık birimlerinden derlenen Covid-19 kapsamında FAO Teknik 
İşbirliği Programı (TCPP) Proje Teklifleri FAO’ya iletilmiştir. 

 20 Mayıs 2020 tarihinde Sayın Bakanımız, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel GUTU ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Başkanının katılımlarıyla “GIDANI KORU-Sofrana Sahip Çık” 
Kampanyası’nın basın tanıtımı düzenlenmiştir. 

 MADAD projesi kapsamında 27-29 Mayıs ve 1 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Eğiticilerin Eğitimi oturumlarına katılım sağlanmıştır. 

 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen 3RP Gıda Güvenliği ve Tarım Aylık Çalışma Grubu 
toplantısına katılım sağlanmış, toplantıda Çalışma Grubu üyelerine Bakanlığın Covid-19 
tedbirleri hakkında brifing verilmiştir. 

 Covid-19 Sebebiyle FTPP 2.Yönlendirme Komitesi Toplanamadığından FAO ile Mektup 
Teatisi prosedürüyle Bakanlığımızın yeni proje tekliflerine ilişkin kararları ve mevcut 
projelerdeki revizyon kararları 21 Mayıs 2020 tarihli mektup ile FAO’ya iletilmiştir. 

 28 Mayıs 2020 tarihinde FAO tarafından gerçekleştirilen “Karantina ve Kısıtlamaların 
Kaldırılması, Gıda Sistemlerinin Geleceği” konulu webinar’a katılım sağlanmıştır.  

 28 Mayıs 2020 tarihinde UNESCO IHP Sekretaryasınca online ortamda düzenlenen  "Su 
Güvenliği" konulu seminere katılım sağlanmıştır. 

 Avrupa Birliği MADAD fonlu ve FAO teknik destekli "Sosyoekonomik Entegrasyonun 
Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici 
Koruma Altındaki Suriyeliler Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi" 1. 
Yönlendirme Komitesi Toplantısı 10 Haziran 2020 tarihinde online ortamda gerçekleştirilmiştir. 

 10 Haziran 2020 tarihinde FAO'nun “COVID-19 Yanıtının Ön Cephesinde Avrupa ve Orta 
Asya'da Esnek ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Yayım ve Danışma Hizmetleri” konulu 
çevrimiçi seminerine katılım sağlanmıştır. 

 10 Haziran 2020 tarihinde İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Sekretaryasının gerçekleştirdiği 
"Yasal ve Kurumsal Açıdan İGGT" webinarına katılım sağlanmıştır. 

 KEİ Gıda Güvenliği Bölgesel Merkezi FTPP-II Projesi Antlaşması 15 Haziran 2020 tarihinde 
imzalanarak FAO’ya iletilmiş proje operasyonel hale gelmiştir. 

 16 Haziran 2020 tarihinde FAO ve EYDB yetkililerinin katılımlarıyla videokonferans 
ortamında FTPP Gender Projesi Teknik Gözden Geçirme toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 17 Haziran 2020 tarihinde video konferans ortamında MADAD fonlu OSRO-TUR-901-EC 
Projesi kapsamında İŞKUR Hizmet Noktalarının Kurulması konulu toplantıya katılım 
sağlanmıştır. 

 17 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen IFAD 12. Kaynak 
Yenileme Dönemi Danışma Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının işbirliği halinde 
çalışacağı ve Avrupa Birliği tarafından fonlanacak olan "Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin 
Güçlendirilmesi Projesi"ne dair koordinasyon yapılmıştır. 

 18 Haziran 2020 tarihinde FAO tarafından organize edilen Tarım Sektöründe Çocuk İşçiliği 
konulu e-çalıştaya katılım sağlanmıştır. 
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 24 Haziran 2020 tarihinde, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen "İslam 
İşbirliği Teşkilatı'nda Dayanıklı Bir Gıda Sistemi Geliştirmek: Bir Adım İleri" temalı webinara 
katılım sağlanmıştır. 

 “Orta Asya’da Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetimi için Kapasitenin 
Geliştirilmesi (FISHCap)” projesinin bir faaliyeti olarak 23-24 Haziran 2020 tarihlerinde Orta 
Asya ülkeleri, Azerbaycan ve Türkiye’den altmıştan fazla uzmanın katılımıyla online ortamda 
yapılan “Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin İklim Değişikliğine Adaptasyonu” konulu 
çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

 30 Haziran 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen “İSEDAK COVID-19 
Tarım İstişare Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

 2 Temmuz 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen “MAYZEM 145. Yönetim 
Kurulu Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

 2 Temmuz 2020 tarihinde online ortamda gerçekleştirilen FTPP - II 2. Gözden Geçirme 
Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 6-10 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenen FAO Konseyi 164. Oturumuna katılım 
sağlanmıştır. 

 8 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Bakanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın 
Fatma ŞAHİN ve FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Sayın Dr. 
Viorel GUTU’nun katılımları ile düzenlenen Gıdanı Koru Türkiye Belediyeler Birliği Özel 
Oturumu toplantısına online ortamda katılım sağlanmıştır. 

 9 Temmuz 2020 tarihinde EİT Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi (ECO-RCC), 
FAO ve EİT arasında online ortamda üçlü taraflar toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 10 Temmuz 2020 tarihinde online ortamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomassi ile yapılan görüşmeye katılım sağlanmıştır. 16 
Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 3RP Gıda Güvenliği ve Tarım Aylık Çalışma Grubu 
toplantısına katılım sağlanmış, toplantıda Çalışma Grubu üyelerine Bakanlığın Covid-19 
tedbirleri hakkında brifing verilmiştir. 

 İSEDAK tarafından tasarlanması düşünülen COVID - 19 Müdahale Programı ile ilgili 
Bakanlığımız birimlerinden gelen görüşler ve bu görüşlerin incelenerek, revize edilmiş hali 
İSEDAK tarafına iletilmiştir. 

 İSEDAK Tarım Çalışma Grubu'nun Covid-19 ile ilgili temalarına yönelik olarak Bakanlığımız 
görüşü İSEDAK tarafına iletilmiştir. 

 FAO ile Bakanlığımızın birlikte yürütmüş olduğu FAO-Türkiye Ortaklık Program (FTPP) 
kapsamında Bakanlığımız ile IFPRI arasında işbirliği olanakları araştırılmıştır. 

 21 Temmuz 2020 tarihinde G20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan’ın su                                     
konusundaki üst düzey temsilcileri ile ülkemiz temsilcileri arasında düzenlenen toplantıya 
katılım sağlanmıştır. 

 G20 Suudi Arabistan Dönem Başkanlığı’nca su konusunda hazırlanacak iyi uygulamalar 
raporunda yer alması amacıyla Bakanlığımız birimlerince yürütülen çalışmaların bilgileri Suudi 
Arabistan makamlarına iletilmiştir. 

 22 Temmuz 2020 tarihinde, 2050 Pathways Platformu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
düzenlenmiş olan Uzun Vadeli Düşük Emisyon Geliştirme Stratejisi (LT-LEDS) Oluşturmaya 
Yönelik Yaklaşımlar eğitimine katılım sağlanmıştır. 

 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen IFAD 12. Kaynak Yenileme Dönemi 
Danışma Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 23 Temmuz günü UNESCO tarafından düzenlenen Covid 19 Salgınının Mega Kentlerdeki 
Su Yönetimine Etkisi konulu webinar’a katılım sağlanmıştır. 

 27 Temmuz 2020 tarihinde IOFS tarafından düzenlenen   "İslam Gıda İşleme Birliği'nin  
(IFPA)  Gıda Tedariki Zincirlerine Yönelik İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Özel Sektör İşbirliğindeki 
Rolü"  temalı video konferansa katılım sağlanmıştır. 

 Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen, “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (UNFCCC) Sözleşme Raporu Projesi”, “Gediz Havzasında Su Kaynaklarının 
Sürdürülebilir ve Entegre Yönetimi Projesi”, “Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve 
Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”, “Orta Asya ve Türkiye’de Kurak Alanlarda Entegre Doğal 
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Kaynak Yönetimi Projesi (CACILM-II)”, “Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya 
Havzası Projesi” adlı projelerin koordinasyonu yapılmıştır.  

 OECD "Bioinformatics and Regulation of Microbial Pesticides" başlıklı rapora ilişkin OECD 
Türkiye Temsilciliğine Bakanlık görüşü iletilmiştir. 

 OECD Düzenleyici Politikalar Komitesi (RPC) bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik 
Düzenleyiciler Ağı (Network of Economic Regulators/NER)  aracılığıyla alınan  “When the 
going gets tough, the tough get going: how economic regulators bolster the resilience of 
network industries in response to the COVID-19 crisis" başlıklı taslak politika notuna ilişkin 
OECD Türkiye Temsilciliğine Bakanlık görüşü iletilmiştir. 

 FAO Dünya Gıda Günü etkinliğine hazırlık kapsamında, FAO ve Bakanlığımız Eğitim Yayın 
Dairesi Başkanlığı'nın katılımıyla 11 Ağustos 2020 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 FAO ve Bakanlığımız arasında 20 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen ve FTPP-II 
kapsamında desteklenmesi uygun bulunan Arazi Bankacılığı projesinin kavramsal notunun 
görüşüldüğü online toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 24 Ağustos 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Su Diyaloğu 
Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 FAO-SEC tarafından 25 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenen, Sıfır Atık Sıfır Açlık: Gıda 
Kayıpları ve Atıklarını Azaltmak için Destek TCP Projesi’ne ilişkin “TCP/TUR/3702 Project 
Review Meeting” online toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 02 Eylül 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle Suudi Arabistan, İngiltere ve Türkiye’nin 
G20 Su Temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır.  

 Hollanda konsolosluğu ve Impact Hub’ın düzenlediği Circular Food Series etkinliğinde Sn. 
Aylin Çağlayan ÖZCAN sunum gerçekleştirmiştir. Gıdanı Koru çalışma grubu da çalıştaylara 
katılım sağlamıştır. 

 07-11 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen FAO-CFS Toplantısı`na online katılım 
sağlanarak Gıda Sistemleri ve Beslenme Rehberi görüşülmüştür. 

 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Tarım Üst Düzey 
Görevliler ve G20 Su Üst Düzey Görevliler Toplantılarına katılım sağlanmıştır. Toplantıların 
hazırlıkları kapsamında ilgili iç ve dış kurum temsilcileri ile çok sayıda toplantı düzenlenmiş, 
ülke görüşlerimiz hazırlanmış ve muhatabı Suudi Arabistan Dönem Başkanlığı’na iletilmiştir. 

 12 Eylül 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Tarım ve Su Bakanları 
Toplantısına Sayın Bakanımız katılım sağlamıştır. Toplantı çalışmaları kapsamında, toplantı 
dosyası, konuşma notları ve gerekli teknik düzenlemeler hazırlanmıştır. 

 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 15. Tarım 
Çalışma Grubu Toplantısı "İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Sağlanması 
için İyi Yönetişim" temasıyla 17 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilmiştir.  

 18 Eylül 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilen “OECD Tarımsal Politikalar ve 
Piyasalar Çalışma Grubu Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

 21-22 Eylül 2020 tarihinde online ortamında gerçekleştirilen Ülkemizin gözlemci olduğu 
FAO 35. Yakındoğu Bölge Konferansı’na katılım sağlanmıştır. 

 23 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi düzenlenen UNESCO himayesindeki Tahran Kentsel Su 
Yönetimi Bölgesel Merkezi Yönetim Kurulu toplantısına Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı 
katılmıştır. 

 23 Eylül 2020 tarihinde FAO Genel Direktörü’nün katılımıyla online olarak gerçekleştirilen 
FAO Tarımsal Emtia Piyasaları Durum (SOCO) Raporu 2020 tanıtım Toplantısı’na katılım 
sağlanmıştır. 

 28 Eylül-2 Ekim 2020 tarihlerinde video konferans yöntemiyle düzenlenen “FAO 27. Tarım 
Komitesi”ne katılım sağlanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilerek ilk kez 29 Eylül 2020 tarihinde kutlanan 
Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü ile ilgili olarak, FAO tarafından 29 Eylül 
2020 tarihinde düzenlenen çevrimiçi oturumda Sayın Bakanımız konuşmacı olarak yer almış 
ve Bakanlığımızca FAO işbirliğinde başlatılan Gıdanı Koru- Sofrana Sahip Çık Kampanyasını 
dünyaya tanıtmıştır. 
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 FAO tarafından FTPP II kapsamında yürütülen FishCAP Projesi çerçevesinde 29-30 Eylül 
2020 tarihleri arasında düzenlenen "Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gıda 
Güvenilirliği" çalıştayına online ortamda katılım sağlanmıştır. 

 3RP “Food Security and Agriculture Sector Consultation Meeting” için hazırlıklılar 
tamamlanarak 01 Ekim 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilen toplantıya katılım 
sağlanmıştır. 

 2 Ekim 2020 tarihinde FAO-Türkiye Ortaklık Programı II. Fazı (FTPP-II) çerçevesinde 
uygulanan BSEC-CSFS (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Sürdürülebilir Gıda Sistemleri 
Bölgesel İşbirliği Merkezi Kurulumu) projesine yönelik olarak Bakanlığımız ve FAO personeli 
arasında gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 7 Ekim 2020 tarihinde Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Bölgesel Diyaloğu, Covid-19 için Ortak 
Eylem temasıyla online olarak gerçekleşmiştir. 

 12 Ekim 2020 tarihinde FAO tarafıyla düzenlenen Gıdanı Koru -Sofrana Sahip Çık 
Kampanyası ile ilgili Ulusal Gıda İsrafı ve Kaybı Platformunun kurulmasına ilişkin toplantıya 
katılım sağlanmıştır.  

 13 Ekim 2020 tarihinde uluslararası su müzakerelerine katkı vermesi adına Bakanlığımız 
bünyesinde Su Diplomasisi Görev Gücü kurulmuştur. 

 13-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen online FAO-CFS (Dünya Gıda Güvenliği 
Komitesi) Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 14 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen "World Food Day Talks 2020: Principles for a long and 
nourishing life" webinarına katılım sağlanmıştır. 

 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde OECD Tarım Komitesince online olarak düzenlenen Tarım 
Politikaları ve Piyasaları Çalışma Grubu toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 16 Ekim 2020 tarihli Dünya Gıda Günü ile ilgili Sayın Bakanımızın da katılımıyla düzenlenen 
online etkinliğe katılım sağlanmıştır. 

 16 Ekim 2020 tarihinde BM Bölgesel Mülteci Dayanıklılık Planı (3RP) Üst Düzey  Ülke 
Planlama Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır. 

 FTPP-II Görünürlük Projesi ve FTPP-II Ulusal Gıda Sistemlerinin ve Bölgesel İşbirliğinin 
Geliştirilmesi Projesi’nin Finansman Antlaşmaları (Arrangement) 20 Ekim 2020 tarihinde, Proje 
Dökümanı Onay Antlaşmaları 6 Kasım 2020 tarihinde Sayın Bakanımızca imzalanmalarının 
ardından FAO-SEC’e iletilmiştir. 

 19-20-21 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen IFAD 12. Kaynak Yenileme Dönemi 3. 
Danışma Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 20-21 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen İSEDAK 36. İzleme Komitesi Toplantısı’na katılım 
sağlanmıştır. 

 21 Ekim 2020 tarihinde FAO tarafından gerçekleştirilen “Agrifood trade policies in Europe 
and Central Asia during the COVID-19 pandemic and beyond - COVID-19 salgını süreci ve 
sonrasında Avrupa ve Orta Asya'da tarımsal gıda ticareti politikaları” konulu webinar 
toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 26 Ekim 2020 tarihinde FAO 2021-2025 Ülke Programlama Çerçevesi Hazırlık Toplantısına 
katılım sağlanmıştır. 

 28 Ekim 2020 tarihinde EİT Gıda Güvenliği Bölgesel Koordinasyon Merkezi (ECO-RCC) 
web sitesinin yeniden tasarlanmasına ilişkin FAO ile toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 28 Ekim 2020 tarihinde 3RP Gıda Güvenliği ve Tarım Çalışma Grubu Toplantısına katılım 
sağlanmıştır. 

 28 Ekim 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen İslam Gıda Güvenliği 
Teşkilatı’nın 6. İcra Kurulu Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. Toplantı hazırlıkları kapsamında 
ilgili iç ve dış kurumlarla yazışmalar yapılarak ülke görüşü hazırlanmış olup ayrıca toplantı 
dosyası ve konuşma notları da hazırlanmıştır. 

 2-4 Kasım 2020 tarihlerinde video konferans yoluyla FAO 32. Avrupa Bölgesel Konferansı 
gerçekleştirilmiştir. Konferansa Sayın Bakanımız başkanlığında bir heyet ile katılım sağlanmış 
olup; Sayın Bakanımız Konferans kapsamında 2 Kasım 2020 tarihinde “Avrupa’da ve Orta 
Asya’da Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Yuvarlak Masa Oturumunda” ve 4 Kasım 2020 tarihinde 
“Dijitalleşme ve İnovasyon Özel Etkinliği” sırasında birer konuşma gerçekleştirmiştir. 



45 

 

 Birleşmiş Milletler 2021 yılı Gıda Zirvesi Kapsamında “Group of Friends of the Food 
Systems Summit ( GoFFSS) Workshop Action Track Days” altında Action Track -2 "Shift to 
Sustainable Consumption” konulu çevrimiçi toplantısına 3 Kasım 2020 tarihinde ve 5 Kasım 
2020 tarihinde de Action Track 5 – “Build Resilience to Vulnerabilities, Shocks & Stress” konulu 
çevrimiçi toplantısına  katılım sağlanmış ve her ikisi içinde ülke görüşleri hazırlanarak 
iletilmiştir. 

 03 Kasım 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu ve GFCM ortaklığında düzenlenen “Akdeniz 
ve Karadeniz’de Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği için Birlikte Yeni Bir Strateji Oluşturma” 
başlıklı üst düzey toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 5 Kasım 2020 tarihinde FAO-Gıda Koalisyonu Lansmanı’na katılım sağlanmıştır. 

 9-10 Kasım 2020 tarihlerinde video konferans yöntemiyle düzenlenen OECD Tarım 
Komitesi Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 09 Kasım 2020 tarihinde ECO-RCC tanıtıcı mektupları ilgili tüm uluslararası kuruluşlara 
gönderilmiş, UNDP, IFPRI, BSEC, SECRIC, D8, CIMMYT ve IOFS’ten kuruluşlar arası 
işbirliğinin artırılmasına yönelik geri dönüşler alınmıştır. 

 ECO’nun Bölgesel Planlama Konseyi (RPC) kararları çevresinde ECO Ticaret ve Sanayi 
Odası (ECO-CCI) ile işbirliği süreci başlatılmıştır. ECO-CCI’ın Genel Sekreteri 9 Aralık 2020 
tarihinde düzenlenen RFPS İstişare Toplantısına katılım sağlamış, ECO-CCI’a resmi yazı 
yazılmıştır. Kısa vadede ECO-CCI ile tarımsal mekanizasyon konusunda ECO ülkeleri için bir 
eğitim planlanmaktadır. 

 ECO üye ülkeleri arasında COVID-19 pandemisi ile ilgili iyi uygulama örneklerinin 
paylaşılacağı bir çalıştay planlanmaktadır. Bu doğrultuda üye ülkelerden iyi uygulama 
örneklerinin talep edildiği bir yazı Sekretaryaya iletilmek üzere hazırlanmaktadır. Söz konusu 
çalıştay sonucu ise üye ülkelerin geri dönüşlerine göre bir kitapçık hazırlanması 
planlanmaktadır.   

 16 Kasım 2020 tarihinde online ortamda düzenlenen G20 Tarım ve Su Üst Düzey Görevliler 
Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.  

 16 Kasım 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Tarım ve Su Üst 
Düzey Görevliler Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. Toplantı sonucunda yılbaşından itibaren 
müzakereleri yürütülen G20 Tarım ve Su Bakanları Bildirisi kabul edilmiştir. 

 16 Kasım 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(KEİ) Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Bölgesel İşbirliği Merkezi projesi başlangıç toplantısına 
hazırlık amacıyla gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 17 Kasım 2020 tarihinde KEİ Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Bölgesel İşbirliği Merkezi projesi 
başlangıç toplantısına hazırlık amacıyla KEİ Sekretaryası, Bakanlığımız ve FAO arasında 
gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 17 Kasım 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle KEİ Sürdürülebilir Gıda Sistemleri 
Bölgesel İşbirliği Merkezi projesi başlangıç toplantısına hazırlık amacıyla KEİ Sekretaryası, 
Bakanlığımız ve FAO arasında gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 18-19 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen İSEDAK 36. Oturumu Yüksek 
Düzeyli Uzmanlar Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) ve Uluslararası İklim 
Girişimi (IKI) tarafından desteklenen “Artan İklim Değişimine Karşı Polinatör Çeşitliliğinin 
Korunması” projesi hakkında 19 Kasım 2020 tarihinde TAGEM tarafından düzenlenen 
çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 19 Kasım 2020 tarihinde 3RP Gıda Güvenliği ve Beslenme Çalışma Grubu Toplantısına 
katılım sağlanmıştır. 

 20 Kasım 2020 tarihinde FTPP II kapsamında yürütülen FİSHCap projesi Çalışma 
Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 20 Kasım 2020 tarihinde FTPP-II “Support for diversification and sustainable intensification 
of crop production for small holder  farmers  in  the  drylands  of  Borno State" adlı  proje 
önerisinin teknik gözden geçirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 20 Kasım 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen İSEDAK Milli 
Koordinasyon Komitesi 2. Toplantısı’na Sayın Bakan Yardımcımız tarafından katılım 
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sağlanmıştır. Toplantı kapsamında toplantı dosyası ve konuşma notları hazırlanmıştır. 

 23 Kasım 2020 tarihinde FTPP-II "Bilateral experience exchange on apicultural policies, 
education and innovations" konulu proje önerisinin Teknik Gözden Geçirme Toplantısı 
yapılmıştır. 

 23 Kasım 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen OECD Tarım ve Ticaret 
Çalışma Grupları Ortak Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 23-29 Kasım 2020 tarihinde ECO-RCC olarak Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneğinin 
(TURKTED) tarafından düzenlenen online fuara katılım sağlanmıştır. 

 23-24 Kasım 2020 tarihinde FAO CACFish Sekreteryası tarafından organize edilen, web 
üzerinden gerçekleştirilen  CACFish komisyonu 5. Teknik Danışma Komitesi (TAC) 
Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 24 Kasım 2020 tarihinde BM tarafından düzenlenen Briefing on in-country Food Systems 
Summit Dialogues with Professor David Nabarro, Strategic Director, 4SD konulu çevrimiçi 
toplantıya katılım sağlanmıştır. 

 25 Kasım 2020 tarihinde online düzeyde gerçekleşen Dış Finansman Kaynakları ve Olası 
Fon İmkanları İstişare Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 25-26 Kasım 2020 tarihlerinde video konferans yöntemiyle düzenlenen “İSEDAK 36. 
Bakanlar Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 25 Kasım 2020 tarihinde FTPP-II kapsamında uygulanan SEC ülkelerinde Gıda Kayıpları 
ve İsrafının Azaltılması Projesi çerçevesinde, FAO tarafından gerçekleştirilen the Inception 

  Meeting of the Food Loss and Waste Strategy Committee of Central Asia, Azerbaijan and 
Turkey Toplantısı’na katılım sağlanmış ve Gıdanı Koru Kampanyası ile ilgili sunum yapılmıştır.  

 30 Kasım 2020 tarihinde online ortamda gerçekleştirilen 3RP Türkiye Taslak Planı Üst 
Düzey Paydaşlar Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

 30 Kasım – 4 Aralık 2020 tarihinde online ortamda gerçekleştirilen FAO Konseyi 165. 
Oturumuna katılım sağlanmıştır. 

 1-2 Aralık 2020 tarihinde "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim 
Sağlama İmkânlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler 
ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi" Değerlendirme toplantısına 
katılım sağlanmıştır. 

 Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCWA) Dünya Bankası 
ile 1-3 Aralık 2020 tarihlerinde çevirimiçi olarak gerçekleştirdiği "Maşrek Bölgesi'nde İklim 
Değişikliği ve Su Kıtlığının Ekonomik Etkileri" konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

 2-3 Aralık 2020 tarihlerinde Bakanlık ev sahipliğinde İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) 
3. Genel Kurulu düzenlenmiştir. 2 Aralık 2020 tarihindeki Üst Düzey Görevliler Toplantısı’nın 
moderatörlüğünü Sayın Bakan Yardımcımız ve 3 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen Bakanlar 
Oturumu’nun moderatörlüğünü Sayın Bakanımız üstlenmiştir. Toplantı hazırlıkları kapsamında 
gerekli teknik altyapının sağlanması, Sayın Bakanımız imzalı davet mektuplarının hazırlanarak 
muhataplarına iletilmesi,  iç ve dış kurumlarla yazışmalar yapılarak ülke görüşlerimizin 
hazırlanması, her iki toplantı için konuşma notları, bilgili notları ve toplantı dosyalarının 
hazırlanması gibi çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu Genel Kurul kapsamında ülkemizi ziyaret 
eden IOFS Genel Direktörü Yerlan BAUIDAULET ile Sayın Bakanımız ve Sayın Bakan 
Yardımcımız arasında ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleşmiştir. 

 5 Aralık Dünya Toprak Günü münasebetiyle 4 Aralık 2020 tarihinde Kürese l Toprak 
Ortaklığı (GSP) ve FAO işbirliğiyle gerçekleşen ve "Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity" 
sloganıyla yapılan etkinliğe sanal ortamda katılım sağlanmıştır. 

 7 Aralık 2020 tarihinde FTPP-II 3. Gözden Geçirme Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 8 Aralık 2020 tarihinde KEİ Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Bölgesel İşbirliği Merkezi Projesi 
çevrimiçi açılış çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

 Bakanlığımızla ilişkili uluslararası kuruluşların genel yapıları, muhtemel fon imkânları ve 
proje hazırlama usullerine dair,  Bakanlık personelinin kapasitesinin geliştirmesi amacıyla, 
ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası kuruluş temsilciliklerinden Dünya Bankası (WB), 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), 
Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile 
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iş birliğinde, 09-10-11 Aralık 2020 tarihlerinde ABDGM tarafından düzenlenen seminer 
serilerine katılım sağlanmıştır. 

 OECD Ticaret ve Tarım Direktörlüğü'nce, Türkiye için yürütülmekte olan "Doğal Afetlere 
Karşı Tarımsal Esnekliğin Oluşturulması" başlıklı vaka çalışması kapsamında 9 Aralık 2020 
tarihinde gerçekleştirilen online seminere katılım sağlanmış olup; söz konusu seminerde 
sunum yapılmıştır. 

 9 Aralık 2020 tarihinde EİT Bölgesel Gıda Güvenliği Programı (RPFS) 1. istişare toplantısı 
online olarak düzenlenmiştir. 

 11 Aralık 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilen FAO “International Mountain Day” 
toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 FTPP II Kapsamında yürütülen FISHCAP Projesi etkinlikleri çerçevesinde, proje 
kapsamındaki ülkelerin balıkçılık üretimleri ile yapılarının değerlendirildiği bir seri halinde  
planlanmış web seminerleri etkinlikleri doğrultusunda 14 Aralık 2020 tarihinde yapılan 
Kırgızistan Brifingi web toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 15 Aralık 2020 tarihinde FAO ve Bakanlığımız temsilcileri arasında BM 2021 Sürdürülebilir 
Gıda Sistemleri Zirvesi hazırlık süreci ile FTPP-II kapsamında uygulanan KEİ Sürdürülebilir 
Gıda Sistemleri Bölgesel İşbirliği Merkezi Projesi faaliyetlerinin nasıl entegre edilebileceği 
konusunda düzenlenen çevrimiçi toplantıya katılım sağlanmış ve hazırlanan rapora görüş 
verilmiştir.  

 15 Aralık 2020 tarihinde FAO “Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı” Toplantısına katılım 
sağlanmıştır. 

 16 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen D8 Tarım Bakanları Toplantısı’na Sayın Bakanımız 
katılım sağlamıştır. Toplantı hazırlıkları kapsamında, toplantı dosyası ve konuşma notları 
hazırlanmıştır. 

 FAO Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı, 18 Aralık 
2020 tarihinde Bakan Yardımcımız ve FAO SEC Direktörü Viorel GUTU eş başkanlıklarında 
online bir toplantıyla gerçekleştirilmiştir.  

 17 Aralık 2020 tarihinde “FSA sector workshop on Value Chain and Entrepreneurship” 
temalı Online Çalıştaya katılım sağlanmış ve sunum gerçekleştirilmiştir. 

 17 Aralık 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilen MAYZEM 146. Yönetim Kurulu 
Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 24 Aralık 2020 tarihinde FAO-Türkiye 2021-2025 Ülke Programlama Çerçevesi İstişare 
Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 29 Aralık 2020 tarihinde EİT Bölgesel Planlama Konseyi 31. Toplantısı kapsamında 
Bakanlık içi koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

5.1.3. Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Müzakere Süreci 

 11., 12., 13. ve 27. Fasıl (Su Kalitesi ve Doğa Koruma Alt Sektörü) ile AB Projeleri/IPA 
Fonları kapsamına giren konularda AB müktesebatındaki değişimler ve AB’deki güncel 
gelişmeler haftalık olarak izlenmiş, haber bülteni hazırlanmış, ilgili birimler bilgilendirilmiş, 
AB’ye uyum için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını sağlamak yönünde çalışmalar 
yürütülmüş ve bu kapsamda ilgili birimlerce yürütülen çalışmalara katılım sağlanmıştır.  

 Avrupa Komisyonu tarafından her yıl yayımlanan 2020 Türkiye Raporu için Bakanlığımız 
katkısı hazırlanmış, yayımlanan raporun çevirisi ve içeriğine ilişkin bilgi notu ilgili birimlere 
iletilmiştir.   

 1 No’lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesinin 14’üncü toplantısının sonuçları ve takibi gereken 
konular ile ilgili çalışma yapılmıştır.   

 2020-2023 AB'ye Katılım için Ulusal Eylem Planı için Bakanlığımız katkısı hazırlanmıştır.   

 AB Projeleri Dijital Kampanya çalışmaları kapsamında, AB Projelerinin Tarım ve Ormancılık 
Sektörüne katkıları konulu bir kitap ve 1 tanıtım filmi ile müzakere fasılları bazında 4 broşür ve 
4 kısa tanıtım filmi hazırlanmıştır.  

 Brüksel’deki Tarım Müşavirimiz ile 9 Ekim 2020 tarihinde tanışma ve istişare toplantısı 
yapılmış, yıl boyunca istişare ve bilgi alışverişi sağlanmıştır.  
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Fasıl 11 Tarım ve Kırsal Kalkınma  

Ek Protokolün (Kıbrıs Şartı) tam olarak uygulanması Şartına bağlı olarak askıya alınan 
fasıllardan biridir. Fasıl 11’in fiili müzakerelere açılabilmesi için “Ek Protokolün Uygulanması” 
dışında beş tane kriter belirlenmiştir. Fasıldaki çalışmalar temel olarak bu kriterler bazında 
yürütülmektedir.  

Fasıl 12- Gıda Güvenliği, Veterinerlik, Bitki Sağlığı  

30 Haziran 2010 tarihinde Brüksel’de düzenlenen 9. Hükümetlerarası Katılım Konferansında 
12. Fasıl fiili müzakerelere açılmıştır. Bu konferansta tarafımıza sunulan Avrupa Birliği Ortak 
Tutum Belgesi’nde biri siyasi, diğerleri teknik olmak üzere yedi adet kapanış kriteri 
belirlenmiştir. 12. Fasıl kapsamına giren konularda AB müktesebatı ve uyum politikalarımız 
izlenmiş, bunların uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını 
sağlamak yönünde çalışmalar yürütülmüştür. 

Fasıl 13- Balıkçılık   

Ek Protokolün Uygulanması şartı nedeniyle müzakerelere açılması askıya alınan fasıllardan 
biri olan ve açılış kriterleri henüz bildirilmemiş olan Balıkçılık faslı kapsamında çalışmalara 
devam edilmiştir.  

Fasıl 27- Çevre ve İklim Değişikliği  

Bakanlığımızca, 27 No’lu Çevre ve İklim Değişikliği Faslı’nın altında yer alan Su Kalitesi ve 
Doğa Koruma Alt Sektörlerinde yürütülen çalışmalara katılım sağlanmaktadır. 

Avrupa Birliği Projeleri  

 2020 yılında düzenli olarak her ay İhale Belgeleri Zaman Çizelgeleri hazırlanarak Hazine 
ve Maliye Bakanlığı- Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisine (NAO) iletilmiştir. 

 İhale sürecinde olan Bakanlığımız projelerine ilişkin Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) 
tarafından gönderilen İhale Planları ve İzleme Dökümanları Genel Müdürlüklere; Genel 
Müdürlüklerden alınan proje belgeleri de MFİB’ye iletilmiştir. 

 IPA Birimi İç Denetimi ve Sayıştay Denetimi kapsamında çalışmalar yürütülerek gerekli 
belgeler iletilmiştir. 

 Denetim Otoritesi tarafından IPA Birimine yönelik gerçekleştirilen denetim kapsamında 
çalışmalar yürütülmüştür. 

 IPA III Programlama Çerçeve Belgesi taslağına ilişkin kapsamlı çalışmalar yapılmıştır.  

 AB Başkanlığı bünyesinde, NIPAC, Delegasyon, MFİB, IPA Birimi, proje yararlanıcısı 
Bakanlık birimleri katılımı ile 5 Mart 2020 ve 12 Ekim 2020 tarihlerinde 2 tane İzleme 
Değerlendirme Toplantısı (IRM) gerçekleştirilmiştir.  

 “Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Kurumsal Kapasitesini Güçlendirme Projesi” 
etkinliklerine katılım sağlanmıştır. 

 "Kamu Kurumlarının İhale Hazırlıklarının Desteklenmesi Projesi (STEP)" kapsamında 
verilen eğitimlere katılım sağlanmıştır. 

 Bakanlığımız tarafından tamamlanan ve uygulaması devam eden projelerin dijital 
platformlarda görünürlüğünü artırmak amacıyla AB Başkanlığı ile “Ortak Geleceğimiz Dijital 
Medya Kampanyası” çalışmaları yürütülmüştür.  

 Sektör Planlama Belgesi güncellenmiştir. 

 Dış Kaynaklı Projeler Genelgesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.  

 2020 yılı Yerinde Kontrol Planı güncellenmiştir. 

 NAO Portal ve NIPAC Portal güncellenmiştir. 

 Bakanlığımız personeline Proje Döngüsü Yönetimi-PCM eğitimi düzenlenmiştir. 

 2020 IPA II Kurumsal Kapasite Geliştirme Alt Sektörünün Yıllık Uygulama Raporu 
hazırlanmıştır. 

 Sayın Bakanımızın AB Türkiye Delegasyonu Sayın Nikolaus Meyer LANDRUT’un AB 
Delegasyonu başkanı olarak atanmasını kutlamasına dair Resmi Tebrik Mektubu 
hazırlanmıştır. 
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Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması (TAIEX) 

TAIEX faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonunu sağlayan Eğitim İrtibat Yetkilisi görevi 
kapsamında; yıl içerisinde ilgili Genel Müdürlük/Daire Başkanlıklarından alınan bireysel 
başvurular; AB müktesebatı, strateji belgeleri ve uyum durumu gözetilerek değerlendirilmekte 
ve TAIEX ofisine iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na  iletilmektedir.Tarım ve Kırsal Kalkınma 
ile Balıkçılık, Veterinerlik, Gıda Güvenilirliği ve Bitki Sağlığı konularında 2021 eğitim haritaları 
hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 4 Aralık 2020 tarihinde Avrupa 
Komisyonu ile video konferans aracılığıyla Eğitim İrtibat Yetkilisi (TLO) Toplantısına katılım 
sağlanmıştır. COVID-19 kapsamında Bakanlığımız TAIEX başvuruları Dışişleri Bakanlığına 
iletilmiştir. 

5.1.4. Ekonomik ve Ticari Konular 

Serbest Ticaret Anlaşmaları, Tercihli Ticaret Anlaşmaları, Ekonomik ve Ticari Ortaklık 
Anlaşmaları (JETCO) 

STA’lar çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla 2020 yılında katılım 
sağlanan toplantılar; 

 14-15 Ocak 2020 tarihinde Türkiye – Fas STA Ortak Komite Toplantısı, (Rabat/Fas Krallığı) 

 25 Haziran 2020 tarihinde Türkiye –Birleşik Krallık STA Müzakereleri kapsamında Ticaret 
Çalışma Grubu 8. Toplantısı, (Uzaktan Erişim) 

 22 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye – Birleşik Krallık Pazara Giriş Engelleri 
Toplantısı,(Uzaktan Erişim) 

 28 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye –Birleşik Krallık STA Müzakereleri kapsamında Ticaret 
Çalışma Grubu 9. Toplantısı, (Uzaktan Erişim)  

 16 Eylül 2020 tarihinde Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Tarım Sektörüne 
Genişletilmesi,(Uzaktan Erişim) 

 7-11 Aralık 2020, YASED Uluslararası Yatırım Zirvesi 2020,(Uzaktan Erişim) 

Dünya Ticaret Örgütü 

Çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal temeli olan DTÖ ile TOB görev ve yetki alanına 
giren hususlardaki diplomatik ilişkilerimiz, yılda 3 kez gerçekleştirilen, SPS Anlaşmasının 
gözden geçirildiği ve Sağlık ve Bitki Sağlığına dair ticari sorunların görüşüldüğü SPS Komite 
Toplantıları, yılda 4 kez düzenlenen, serbest işleyen bir uluslararası ticaret sisteminin 
oluşturulması amaçları çerçevesinde, tarım alanında düzenlemeler, tarım desteklemeleri, 
ihracat sübvansiyonlarının tartışıldığı Tarım Komite Toplantıları ve DTÖ 2019 Bakanlar 
Konferansına kadar müzakere metninin tamamlanması öngörülen, balıkçılık desteklerinin 
düzenlenmesinin amaçlandığı Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri aracılığıyla 
yürütülmektedir. Bu kapsamda Covid-19 pandemisi nedeniyle söz konusu toplantılara önemli 
ölçüde uzaktan erişim yoluyla katılım sağlanmıştır. 
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline, uluslararası kurum ve kuruluşların mekanizmalarının 
tanıtılması, bu kuruluşlarda ve bahsi geçen diğer platformlarda ülkemizin etkinliğinin artırılması 
amacıyla 2020 yılı içerinde “Uluslararası Tarımsal Diplomasi Akademisi Kurulması Projesi” 
yürütülmesine devam edilmiştir. Proje kapsamında farkındalık yaratılarak gerekli insan 
kaynağı kapasitesinin oluşturulması, çevre ülkelere yönelik eğitim modülleri geliştirilmesi, bu 
kurumların uygulamalarına ilişkin eğitimler düzenlenmesi ve çalışma ziyaretleri organize 
edilmesi gibi faaliyetler yürütülmüştür. Pandemi koşulları nedeniyle projede yer alan eğitim 
faaliyetleri uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

DTÖ Tarım Anlaşması 

 DTÖ Tarım Komitesi kapsamında COVID Özel Oturumu,Uzaktan Erişim,18 Haziran 2020,  

 DTÖ 93. Tarım Komitesi, Uzaktan Erişim, 28 Temmuz 2020, 

 DTÖ 95. Tarım Komitesi-Gayrı Resmi Oturum,Uzaktan Erişim,21 Eylül 2020, 

 DTÖ 95. Tarım Komitesi-Resmi Oturum,Uzaktan Erişim,22-23 Eylül 2020, 

 Tarımsal Diplomasi Akademisi - Ekonomik, Tarımsal ve Yumuşak Diplomasi 
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Eğitimi,Uzaktan Erişim,19-22 Ekim 2020, 

 DTÖ 96. Tarım Komitesi-Resmi Oturum,Uzaktan Erişim,30 Kasım -1 Aralık 2020, 

 DTÖ Sanal Tarım Sempozyumu, Tarım Ticareti ve Gıda Sistemlerinin Dönüşümü,Uzaktan 
Erişim,2-3 Aralık 2020, 

 Tarımsal Diplomasi Akademisi – Sınır Aşan Sular İçin Diplomasi Eğitimi,Uzaktan Erişim, 10 
Aralık 2020, 

Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri 

 Uluslararası Balıkçılık Hukuku Çalıştayı, Cenevre/İsviçre,13 Ocak 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Genel Oturumları, Cenevre/İsviçre, 16-17 
Ocak 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Genel Oturumları,Uzaktan Erişim, 2 Mart 
2020, 

 DTÖ Balıkçılık Müzakereleri kapsamında International Institute for Sustainable 
Development (IISD) tarafından düzenlenen “IUU& Aşırı Avlanmış Stoklar” Semineri, Uzaktan 
Erişim,6 Mayıs 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Genel Oturumları, Uzaktan Erişim, 21 
Temmuz 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan 
Erişim,14-15 Eylül 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan 
Erişim,17-18 Eylül 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan 
Erişim,29 Eylül 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan 
Erişim,6-7 ve 9 Ekim 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan 
Erişim,20-21 Ekim 2020,23 Ekim 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan 
Erişim,27 Ekim 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan 
Erişim,3-4 Kasım 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan 
Erişim,18 Kasım 2020,20 Kasım 2020, 

 DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan 
Erişim,24 Kasım 2020,27 Kasım 2020, 

DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma 

 Ülke dış ticaretinde DTÖ nezdindeki hakların kullanılması ve ticareti engelleyici unsurların 
öngörülerek gerekli önlemlerin alınabilmesi çerçevesinde, DTÖ üyesi ülkelerce yapılmış SPS 
bildirimleri haftalık olarak takip edilmiş; çevirileri yapılarak tablolar halinde Genel 
Müdürlüklerimize iletilmiştir. Bahse konu bildirimlerin incelenerek, ilave bilgi talebi veya 
yorumların olması durumunda, ilgili SPS bildirim otoritelerinden cevaplarının temin edilmesi 
amacıyla konunun koordinasyonu yapılmıştır. 

 DTÖ Komitesi altında yer alan  “SPS Alt Komitesi” çeşitli tarihlerde toplanmış  ve 
gerçekleşecek SPS toplantılarında gündeme getirilecek konular tartışılmıştır. Bu kapsamda 
aşağıda belirtilen toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 DTÖ SPS Komitesi Gayri Resmi İstişare Toplantısı, Uzaktan Erişim,25 Mayıs 2020, 

 DTÖ SPS Komitesi kapsamında COVID Özel Oturumu, Uzaktan Erişim,24 Haziran 2020, 

 DTÖ SPS Komitesi 77. Toplantısı,Uzaktan Erişim,25-26 Haziran 2020, 

 DTÖ SPS Gayri Resmi İstişare Toplantısı,Uzaktan Erişim,16 Eylül 2020, 

 DTÖ SPS Anlaşmasının 25. Yılı Etkinliği,Uzaktan Erişim,2 Kasım 2020, 

 DTÖ 78. SPS Toplantısı Tematik Oturumu: Ulusal SPS Kontrol Sistemleri kapsamında 
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Üçüncü Taraf Güvence Sistemleri,Uzaktan Erişim,3 Kasım 2020, 

 DTÖ SPS Komitesi Gayri Resmi İstişare Toplantısı,Uzaktan Erişim,4 Kasım 2020, 

 DTÖ SPS Komitesi 78. Toplantısı,Uzaktan Erişim,9 ve 13 Kasım 2020, 

5.1.5. Eğitim ve Bilgilendirme 

Merkez ve Taşra Teşkilatlarından gelen görevlendirme tekliflerine istinaden, bu birimlerde 
görev yapan personelin, yurtdışında eğitim, seminer, çalıştay, toplantı v.b. konularda 
görevlendirilmesi için 120 adet Yurtdışı Görevlendirme Olurları Hazırlanarak Makam Onay’ı 
alınmıştır. 
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5.2. BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ  

5.2.1. Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi 

Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi 

Su ürünleri üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması, yatırımların planlı 
bir şekilde gerçekleşmesi, getirilen düzenlemelere uyumun denetlenmesi amacıyla 
planlanmıştır. 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği: İç su ve deniz alanlarında su ürünleri yetiştiriciliği yapmaya uygun 
potansiyel kaynaklar değerlendirilmiştir. Çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda su 
ürünleri orijinli güvenilir gıda teminine, sağlıklı beslenmeye, istihdam ve ekonomiye katkı 
sağlamak amacıyla yetiştiricilik faaliyetlerine ilişkin hizmetler mevzuat çerçevesinde 
yürütülmüştür. Yeni türlerin deneme çalışmalarına devam edilmiş; kurbağa, tıbbi sülük, 
salyangoz ve karabalık gibi yeni türlerin yetiştiriciliğine izin verilmiştir.Yetiştiricilikte yeni üretim 
tekniklerinin uygulama çalışmalarına devam edilmiştir. Kapalı devre yetiştiricilik sistemi teşvik 
edilerek; çevrenin korunması, su tasarrufu, birim alanda daha fazla üretim sağlanması 
amaçlanmıştır. “İstanbul Yapay Resif Projesi” kapsamında 2020 yılında Adalar bölgesinde 
belirlenen iki noktaya 456 adet yapay resif bloğu imal edilip denize atılmış ve kümeler 
oluşturulmuştur. Yapay resif sahalarında izleme çalışmaları ile Marmara denizinde resif 
tarlaları oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. 

Su Ürünleri İstihsal Hakkı Kiralaması : Göl ve baraj göllerinde sürdürülebilir su ürünleri avcılık 

faaliyetinin yürütülmesinin sağlanması amacıyla su ürünleri istihsal hakkı kiraya verilmekte 
olup 2020 yılı sonu itibariyle kiraya verilen istihsal sahası sayısı 174 adete ulaşmıştır. 16 adet 
lagünde su ürünleri istihsal hakkı kiraya verilmiştir.  

Alıcı Ortam Su Kalitesi İzlemesi: Su kaynaklarının korunması ve su ürünlerinin sürdürülebilir 

kullanımının temini amacıyla alıcı ortamlarda su kalitesi izlemesi yapılmaktadır. 2020 yılında 
ülkemizde alıcı ortam izlemeleri 81 ilde 827 istasyonda 8 adet parametre açısından analizi 
yaptırılmak üzere (pH, Elektriksel İletkenlik, Askıda Katı Madde, Amonyum Azotu, Nitrit Azotu, 
Nitrat Azotu, Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Fekal koliform bakteri sayısı) yılda 2 dönem (Mayıs ve 
Eylül) su numuneleri alınarak belirlenmiş olan laboratuvarlarda, “Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, 
Koku, Renk” parametreleri ile arazi yerinde ölçüm ve değerlendirilmesi İl tarım ve orman 
müdürlüklerince gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Tatlısu Balıklarının Listelenmesi Projesi :Ülkemiz tatlısu balıkları listesinin 
hazırlanması, yetersiz/eksik olan mevcut veri tabanlarının güncellenmesi,  balık türlerinin 
yaşam alanlarının ve dağılımlarının online harita üzerinde gösterilmesi, var olan literatür 
bilgileri ışığında ilgili türlerin avcılığı ve biyolojik özelliklerinin eklenmesi amacıyla Mart 2018 
döneminde "Türkiye Tatlısu Balıklarının Listelenmesi Projesi"  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılmıştır. https://ttsb.tarimorman.gov.tr web adresi 
üzerinden kamunun kullanımına açılacak olan web sitesi üzerinde projeye dair geliştirmeler 
devam etmektedir.  

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi 

Su ürünleri kaynaklarımızda stokların takviyesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla  
yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında 2020 yılında üretimi 
gerçekleştirilen 6.691.000 adet sazan, 15.000 adet granyöz, 20.000 adet çipura, 65.000 adet 
levrek, 1.000 adet lahoz ve 420.000 adet siraz yavrusu sularımıza bırakılmıştır. Bu 
çalışmalarda son on yılda toplam 49.743.000 adet sazan balığı, 10.000 adet mersin balığı, 
120.000 adet kalkan, 5.000 adet Karadeniz alabalığı, 803.000 adet çipura-levrek, 50.000 adet 
granyöz, 20.000 adet yayın ve 1000 adet lahoz balığı yavrusu ile su ürünleri kaynaklarına 
balıklandırma yapılmıştır. 

Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi 

Proje, 2014 yılında uygulamaya konulmuş olup, proje kapsamında 2020 yılında; Hatay, 
Antalya, Sakarya, Konya illerinde yapılan çalışmalar sonucunda, 10 lokasyonda 10.000 m ² 



53 

 

ağ, 500 sepet ve benzeri av aracı çıkartılmış ve farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. 

Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi 

Su Ürünleri Kanunu uyarınca yapılan düzenlemelerin amacına ulaşması için;  denizler, iç sular, 
karaya çıkış noktaları, nakil güzergâhları, depolar, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı 
fabrikaları ve perakende satış yerlerinde il müdürlüklerince hazırlanan “Yıllık Denetim 
Programı” çerçevesinde denetimler yapılmaktadır.  Bunun yanı sıra ihbar ve şikâyetlere dayalı 
olarak anlık denetimler de yapılmaktadır. Ayrıca gerekli görüldüğü takdirde eş zamanlı çapraz 
denetimler yapılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte 2020 yılında toplam 176.176 
adet denetim yapılmış olup, 1.132 ton su ürününe, 5.069 adet av aracına ve 202 adet balıkçı 
gemisine el konulmuştur. Kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla balık boy afişleri 
hazırlanmış ve bunlar başta okullar olmak üzere balıkçılardan tüketicilere kadar her kesime 
dağıtımı yapılmıştır. Denizlerimizde ve iç sularımızda her türlü hava koşulunda, yılın 12 ayında 
24 saat görev yapabilecek nitelikte ve donanıma sahip kontrol ve araştırma gemileri alımı 
planlanmıştır. 2020 yılında Sinop İl Müdürlüğüne kontrol teknesi alımı tamamlanmıştır. Adana 
ve Bursa illeri için alınması planlanan gemilerin ihale işlemleri devam etmektedir.  

İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 

Su ürünleri sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermek ve AB mevzuatına uyum ve balıkçılık 
kontrolü ve denetimi amacıyla avcılık sonrası balıkçı gemilerinin ürünlerini boşaltacağı, 
avcılığa ilişkin verilerin kayıt altına alınacağı ve balıkçılara doğrudan resmi hizmetlerin 
verileceği, karaya çıkış noktalarına yeni balıkçılık idari binalarının yapılması, etkin balıkçılık 
yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Kocaeli Bağırganlı balıkçılık idari binasının 
tamamlanmasıyla 2020 yılı sonu itibariyle balıkçılık idari binalarının sayısı 54’e ulaşmıştır.  
Artvin, Trabzon, Düzce, Bursa İl Müdürlükleri aracılığıyla balıkçılık idari binalarının bakım ve 
onarımlarının yapılabilmesi için ödenek gönderilmiştir. 

Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Gemi ruhsatlarına ait işlemler, ticari ve amatör ruhsatlara 

ilişkin işlemler SUBİS üzerinden gerçekleştirilmiştir.Su kaynaklarının korunması ve su 
ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla alıcı ortamda 12 parametrede SUBİS 
üzerinde izlemesi yapılmaktadır.Avcılık faaliyetlerine ilişkin seyir defteri, nakil belgesi, kota 
uygulamaları, özel avcılık izinlerine ilişkin işlemler SUBİS üzerinden yürütülmüştür. ICCAT 
kapsamında kotaya tabi olarak avcılığı yapılan orkinos balığı av verilerinin SUBİS üzerinden 
takip ve kontrolü yapılmıştır. SUBİS bilgileri bilgi alış-verişi kapsamında TÜİK, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kuruluşlarla 
paylaşılmıştır. Orkinos yetiştiriciliği yapan firmaların, akaryakıt dağıtımı yapan şirketlerin ve 
gemi sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgilere SUBİS üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır. 
Tarım Bilgi Sistemi kapsamında yeniden yazılan SUBİS alt yapısında sorgulama ve raporlama 
işlemlerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Yetiştiricilik, iç su avcılığı, deniz avcılığı ile 
ilgili anket formları ile illerden toplanan su ürünleri istatistiklerinin üçer aylık periyotlar halinde 
SUBİS’e kayıt edilmesine ve veri toplanmasına devam edilmiştir. Avcılık kontrol formu girişleri 
SUBİS üzerinden yapılmış ve mevcut raporlamalar geliştirilmiştir. İhtiyaçlar doğrultusunda 
SUBİS üzerindeki modüller güncellenmiş ve yeni modüller eklenmiştir. SUBİS kullanımına 
yönelik illerde çalışan personele eğitimler verilmiştir. 

Balıkçı Gemilerinin İzlenmesi(BAGİS): BAGİS kapsamında denizde bulunan 12 metre ve üzeri 

boylardaki balıkçı gemilerinin av faaliyetleri izlenmekte ve avcılıkla ilgili veriler toplanmaktadır. 
BAGİS sisteminin yazılımında güncel ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirme ve güncellemeler 
yapılmıştır. Elektronik Seyir Defteri (ESD) yazılımı güncellenmiş ve balıkçılar tarafından daha 
etkin kullanılır hale getirilmiştir. Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu 
(ICCAT) kapsamında Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapan gemilerin faaliyetleri izlenmiştir. 
uluslararası kuruluşlardan talep edilen veriler üretilerek paylaşılmıştır. 

Su Ürünleri Coğrafi Bilgi Sistemi (SubisCBS): Su ürünleri üretim kaynaklarının haritalanması 

için geliştirilen Su Ürünleri Coğrafi Bilgi Sistemi’nin (SubisCBS) Tarım Bilgi Sistemi’ne (TBS) 
aktarılarak geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. 
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Su Ürünleri Veri Toplama Faaliyetleri: Su ürünleri yetiştiriciliği, iç su ürünleri avcılığı ve deniz 

ürünleri avcılığı üretim miktar ve fiyat verileri üçer aylık dönemler halinde illerden toplanarak 
veri tabanına kaydedilmiştir. Toplanan su ürünleri istatistikleri değerlendirilerek raporlanmıştır. 
Su ürünleri istatistik verileri bilgi alış-verişi kapsamında TUİK’le paylaşılmıştır. “Ulusal Balıkçılık 
Veri Toplama Programı” altında yılan balığı veri toplama çalışması hayata geçirilmiş ve yılan 
balığı yönetim planının oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Hamsi  ve lüfer 
avcılığına ilişkin biyolojik ölçüm çalışması yapılarak veriler toplanmıştır. Sardalya avcılığına 
ilişkin biyolojik ölçüm çalışması başlatılmıştır. Kılıç balıkları avcılığına ilişkin aylık veri toplama 
çalışması başlatılmıştır. Deniz balıkçılığı istatistiklerinin toplanması çalışmasında TÜİK ile 
işbirliği yapılarak anket çalışmaları sezonluk ve aylık periyotlarda  iki kurum personeli 
tarafından yürütülmüştür. Balıkçı gemilerinin seyir defteri ve nakil belgelerinde yer alan üretim 
ve satış miktarları il müdürlükleri tarafından SUBİS’e girilmiş ve çeşitli raporlamalar yapılmıştır.  
Bakanlığımız ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) iş birliğinde su ürünleri 
avcılığının sosyoekonomik durumunun tespitine yönelik Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu 
(GFCM) projesi tamamlanmıştır. 

Su Ürünleri Ticaretine İlişkin İşlemler: Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki 

Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında takibi yapılan nesli 
tehlike altında olan türlerin ticaretiyle ilgili ithalat - ihracat belgelerine ilişkin iş ve işlemler 
yürütülmüştür. CITES kapsamında yer alan türler için 2020 yılında toplam 15 adet ithalat 
belgesi ve 69 adet  ihracat belgesi düzenlenmiştir. Yılan balığı ihracat kotası belirlenerek 
Bakanlık web sayfasında yayınlanmıştır. Dış ticarete konu olan su ürünlerine ait veriler aylık 
olarak TÜİK veri tabanı üzerinden temin edilmiştir. Balık hallerinde satılan su ürünlerinin miktarı 
ve fiyatları düzenli olarak takip edilmiştir. Balık yemi fiyatları haftalık olarak takip edilmiştir. 
Hazırlanan raporlarda kullanılmak üzere FAO kayıtlarından diğer ülkelerin su ürünleri üretim 
ve ticaret verileri sürekli takip edilerek raporlanmıştır.  

Diğer İşlemler : Yürütülen hizmetlerle ilgili illerde su ürünleri hizmetlerinde görev yapan 

personele yönelik  bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Çeşitli ülkeler ile yürütülen serbest 
ticaret antlaşmaları ve hükümetler arası karma ekonomik toplantılarına ilişkin hazırlık 
çalışmaları için ülke raporları hazırlanmıştır  

5.2.2. Su Ürünleri Desteklemeleri 

Su Ürünleri Yetiştiricilerine Verilen Desteklemeler   

2019 yılı su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği yapan 
üreticilere, alabalık 0,75 tl/kg, kilogram üstü alabalık 1,5 TL/kg, sazan 0,50 TL/kg, midye 0,10 
TL/kg, yeni türler 1,5 TL/kg, kapalı sistem üretim yapan üreticilere 1,5TL/kg, toprak havuzlarda 
balık yetiştiriciliği yapan üreticilere 1,00 TL/kg, destekleme ödemesi yapılmıştır. Bir işletmenin 
desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar yılda 350.000 kg, toprak havuzlarda balık 
yetiştiriciliği yapanların desteklemeden faydalanabileceği en fazla miktar ise yılda 30.000 kg 
ile sınırlıdır. 2019 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde 
Damızlık Alabalık Desteklemeleri kapsamında, damızlık alabalık yetiştiriciliği yapan üreticilere 
60 TL / adet destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bir işletmenin desteklemeden 
faydalanabileceği en fazla miktar yılda 10.000 Adet ile sınırlıdır. Bu kapsamda, 64 ilde su 
ürünleri yetiştiriciliği yapmakta olan 640 üreticiye ait 801 adet işletmeye 2019 yılı su ürünleri 
yetiştiriciliği desteklemelerine esas olarak 2020 yılında destekleme ödemesi yapılmıştır.  2020 
Yılı İşlenmiş su ürünleri desteklemeleri kapsamında ürünlerini, işleme ve değerlendirme 
tesislerinde, işlenmiş ürün haline getirip paketleyerek, iç piyasada tüketilmek üzere 
dondurulmuş veya soğutulmuş halde zincir marketlere satan yetiştiricilere 2 TL/kg destekleme 
ödemesi yapılmaktadır. Bir işletmenin İşlenmiş su ürünleri desteklemelerinden 
faydalanabileceği en fazla miktar yılda 100.000 kg ile sınırlıdır. 2020 yılında işlenmiş su 
ürünleri desteklemeleri kapsamında 3 ilde su ürünleri yetiştiriciliği yapmakta olan 5 işletmeye 
2020 yılı İşlenmiş Su Ürünleri desteklemelerine esas olarak destekleme ödemesi yapılmıştır.  

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınmasına Verilen Desteklenmeler 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2019 Yılında Yapılacak Tarımsal 
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Desteklemelere İlişkin Karar (2019/1691)” gereğince, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı 
gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 m’den küçük balıkçı gemileri destekleme 
kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda iş ve işlemleri düzenleyen “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının 
Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği yayınlanmış,  0-4,9 m arasında boya sahip 
gemiler için 750  TL, 5-7,9 m arasındaki gemiler için 1.000 TL, 8-9,9 m arasındaki deniz 
gemileri ile 8 m’den büyük iç su gemileri için 1.250 TL gemi başına destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 2019 yılında 12.269 balıkçı gemisi sahibine destekleme ödemesi yapılmışken, 
2020 yılında ise 13.132 balıkçı gemisi sahibine destekleme ödemesi yapılmıştır.  

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi 

İstilacı yabancı bir tür olan balon balığının (Lagocephalus sceleratus), sucul biyoçeşitliliğe ve 
balıkçıların av araçlarına verdiği zarar nedeniyle denizlerimizdeki yoğunluğunu ve stoka katılım 
oranını azaltmak amacıyla "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ" 02/12/2020 
tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Destekleme alımlarının 
devam ettiği 24 günlük süre içerisinde avlanan toplam 46.192 adet balon balığı kuyruğu il 
müdürlükleri tarafından teslim alınmış olup 2021 yılı içerisinde destekleme ödemesi 
yapılacaktır.  
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5.3. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER  

 

 Sayın Bakanımızın ve Bakanlık gündemine ilişkin konular 7/24 esasına dayanılarak görsel, 
yazılı ve sosyal medya unsurlarıyla takip edilmektedir. 

 Bakanlık faaliyetleriyle ilgili olarak 165 adet basın duyurusu, basın yayın kuruluşlarına servis 
edilmiştir. 

 Bakanlık web sitesindeki haberler kısmından 562 adet haber yayımlanmıştır. 

 Bakanlığımızın faaliyetlerine ilişkin 257 adet özel haber ve açıklama, basın yayın 
kuruluşlarıyla paylaşılmıştır. 

 Bakanlık faaliyetleriyle ilgili olarak basın yayın kuruluşlarından 582 talep gelmiş olup, bunlar 
değerlendirmeye alınarak uygun görülenleri hakkında özel haber çalışması yapılmıştır. 

o Gazete ve dergilerden gelen talepler üzerine Sayın Bakanımız adına 42 adet 
özel röportaj metni ve makale hazırlanmıştır. 

o Sayın Bakanımızın ulusal TV kanallarında 32 adet televizyon programına 
katılımı sağlanmıştır 

o Birim amirlerine 19 adet dergide yer almak üzere makale ve röportaj 
hazırlatılmıştır. 

 Sayın Bakanımızın yurt içi ve yurt dışında 311 adet programı takip edilerek haber metinleri 
oluşturulmuş, fotoğraf ve video kayıtları ile birlikte yerel ve ulusal bütün basın kuruluşlarına 
servis edilmiştir. Bu fotoğraf ve video kayıtların aynı zamanda Sn. Bakanımız ve Bakanlık için 
arşivlenmesi sağlanmıştır. 

 Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunulmaktadır. Bu konuda 
toplam 2.463 haber ve içerik paylaşılmıştır. Sayın Bakanımızın resmi sosyal medya 
hesaplarında 1.774 paylaşımda bulunulmuştur. 

 Bakanlık faaliyetleri ve Sayın Bakanımızın programlarıyla ilgili 286 video film hazırlanmış, 
bu içerikler Bakanlık web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır. Bu çalışmalar 
şu şekildedir: 

o Bakanlık ve Sayın Bakanımızın kamuoyunda olumlu algısını desteklemek 
maksadıyla 97 video 

o Bakanlık tesislerinde bulunan LED ekranlarda yayınlanmak üzere 53 video 
o Sayın Bakanımızın yurt içi  ve yurt dışı programlarıyla ilgili 136 video 

 Ayrıca, Bakanlık merkez teşkilatı, ilgili, bağlı ve ilişkili tüm birimlerinin basın yayın 
kuruluşlarında yer alacak haberleri, web sayfalarına koyacakları haberler ile Tv/radyo 
programlarına katılım ve röportaj verme konularıyla ilgili olarak yapmış oldukları 4 bin 734 adet 
izin talebi değerlendirilerek, özel haber yapılması sağlanmıştır. 

 4982 Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” gereğince CİMER, e-posta ve faks yoluyla gelen 
128 bin 627 adet bilgi edinme başvurusu, ilgili birimlere sevk edilmiş ve takibi yapılmıştır.
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5.4. BİLGİ İŞLEM  

5.4.1. Bilişim Teknik Kurulu 

Bilişim Teknik Kurulunda; bilişim sistemlerinin sürdürülebilirliği ve mükerrerliğin önlenmesi 
amacıyla merkez ve taşra teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kuruluşların bilişim projelerini 
değerlendirmek ve öncelik sırasını belirlemek, projelere müsaade etmek, donanım ve yazılıma 
dair planlama, alım, kullanım, işletme, bakım, onarım, uyarlama ve geliştirmeye ilişkin 
faaliyetlerin koordineli ve etkin biçimde yürütülmesinde bilişim konusundaki 431 adet yazılı 
talep değerlendirilmiştir. 

5.4.2. Bilgi Güvenliği ile İlgili Faaliyet ve Projeler 

Kurumsal ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin süreçleri belirlenerek iyileştirmeler 
yapılmıştır.  Sunucu ve sistemlere periyodik güvenlik testleri gerçekleştirilerek raporlanmıştır. 
Bununla beraber 90 adet web uygulamasına ve 22 adet Android ve IOS mobil uygulaması 
güvenlik testi yapılmıştır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden (CBDDO) gelen zafiyet bildirimleri için olay 
müdahale süreçleri işletilmiş ve koordinasyon sağlanmıştır. Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin 
Korunmasına yönelik merkez ve taşra teşkilatını kapsayan Kişisel Verileri Korunması 
Kanunu’na uyumluluk çalışmaları başlatılmıştır. CBDDO tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim 
Güvenliği Rehberi çalışmaları kapsamında envanter, boşluk analizi ve yol haritası çalışmaları 
devam etmektedir. 

5.4.3. Bilişim Altyapısı ile ilgili Faaliyetler 

Lodumlu kampüsünde hizmet veren bilişim sistemlerinde miadını doldurmuş olan veri 
depolama ünitelerinin yenileme işlemi kapsamında storage alınarak sistemlere entegre 
edilmiştir. Yine bakanlığımız Beştepe kampüsünde bulunan bilişim sistemlerinde kapasite 
ihtiyacını karşılamak için veri depolama ünitesinin kapasitesi arttırılmıştır. Her iki sistemde de 
veri aktarma işlemi devam etmektedir.  Sanallaştırma sistemlerinde kullanılan yazılımın yeni 
versiyona geçişi tamamlanmış bulunmaktadır. 

Taşra ve merkez teşkilatı için anlık haberleşme, mesajlaşma, online toplantı gibi işlerde 
kullanılmak üzere teams entegrasyonu yapılmış olup, kullanıma başlanmıştır. 

Belgenet EBYS sisteminde kullanılan altyapının daha hızlı, erişilebilir ve güçlü olması için 
sistemin 5 yıllık planlaması yapılarak ihtiyaca uygun sunucu, veri depolama ve SAN anahtarlar 
temin edilmiş olup sistemin taşınması ve entegrasyon işlemi devam etmektedir. 

5.4.4. Bilişim Ağları ve Ağ Güvenliği ile İlgili Faaliyetler ve Hizmetler 

Bağlı 7 adet Kurum’un MPLS VPN altyapısı ile birleştirilip tek noktadan yönetimin 
gerçekleşmesi güvenliğin sağlanması ve internet hizmet erişimlerinin verilmesi sağlanmıştır. 
Bu kapsamda SD-WAN (Software-Defined Wide Area Networking) teknolojisi kullanarak 1.845 
adet lokasyonun kurulumları tamamlanmış ve 180.000 adet kullanıcıdan oluşan tüm ağın birbiri 
ile görüşmesi sağlanmıştır. Ağ güvenliğini sağlamak maksadı ile kullanılan Firewall 
(Güvenlik Duvarı), Waf (Web Uygulama Güvenlik Duvarı), DDOS Koruma Cihazı daha 
kapsamlı olan cihazlar ile değişimi gerçekleştirilmiştir. Ağ üzerinde  gözlemlenen tüm güvenlik 
açıklıkları kapatılmıştır. 

Güvenlik duvarı (Firewall) cihazları vasıtası ile sunucuların ve kullanıcıların internet trafik 
güvenlikleri sağlanmaktadır. Kullanıcıların internet erişimlerini 5651 sayılı Kanun’a uygun bir 
şekilde yapabilmeleri için url filter, application control gibi ek güvenlik önlemleri 
sağlanmaktadır. Bakanlıkların birleşmesi ile 7 adet Kurum/Kuruluşun (DSİ, MGM, OGM, 
TKDK, TİGEM, AOÇ, SUEN) MPLS VPN projesi ile tüm merkez ve taşra teşkilatının aynı 
VPN’e dahil edilerek Merkezi Yönetimin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.Uygulamaların E-
Devlet hizmeti verebilmeleri için kamunet entegrasyonu gerçekleştirilmektedir. 
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5.4.5. Son Kullanıcı Hizmetleri 

Bakanlık merkez kampüsünde ve taşra birimlerinde bulunan bilgisayarların, aktif cihazların ve 
kullanıcı hesaplarının yönetimi merkezileştirilmiştir. Merkez için 5651 sayılı “Internet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi” hakkında kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine 
yönelik (log kayıtlarının tutulması, içerik filtreleme vb.) gerekli yatırımlar yapılmıştır. 

5.4.6. Donanım ve Teknik Destek Faaliyetleri 

Beştepe ve Lodumlu kampüsünde kullanıcılara hizmet suna bilmek için binalarda bulunan ağ 
kabinleri ve swichler ile bağlı tüm bilgisayar, donanım ve erişilebilir cihazlar gerekli montaj 
bakım onarım işleri yapılarak sistemlerin çalışması ve süreklilik sağlanmıştır. Sistem odasında 
süreklilik için gerekli olan yedek parça alımı ve enerji altyapısı, soğutma sistemleri bakımı ve 
onarım yapılarak gerekli durumlarda hizmet alınarak devamlılığı sağlanmıştır. Lisans süresi 
biten ve sürdürüle bilirlik için Afet Koordinasyon Merkezi video konferans odasında ve illerde 
bulunan Cisco Video Konferans Sisteminin güncelleme ihalesi yapılmış ve tüm iller ve Bakanlık 
Merkezi Birimlerle entegrasyonu sağlanmış ve video konferans sistemi devreye alınmıştır. 

5.4.7. Bakanlık Taşra Teşkilatının Merkezle Entegre ve Standart Yapıya 
Kavuşturulmasına Yönelik Faaliyetler 

Taşra teşkilatı dahil tüm Bakanlık personeline e-posta hizmeti verilmektedir. Tüm bakanlık 
kullanıcı bilgisayarlarının antivirüs güvenliği, merkezi antivirüs sunucusu ve politikaları ile 
korunmaktadır. 

5.4.8. Sunucu ve Uygulama Güvenliği 

Internet ortamında hizmet veren tüm uygulamalarımız ve sunucularımız katmanlı olarak farklı 
seviyelerde güvenlik cihazları tarafından korunmaktadır. 

5.4.9. Geliştirilen Yazılımlar 

Bakanlık merkez ve taşra birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi, tedarik 
edilmesi, bakım ve idamesinin sağlanması işlemleri kapsamında 2020 yılı içerisinde geliştirilen 
yahut tedarik ettiğimiz yazılım uygulamalarında Bakanlık tarafından geliştirilen yazılım alt 
yapısı kullanılmaktadır. Farklı alt yapıları kullanan uygulamaların ortak alt yapıya geçilmesi için 
gerekli çalışmalara 2021 yılı içerisinde de devam edilecektir. Envanterde bulunan 
uygulamaların sayıca çokluğu göz önüne alındığında 2021 yılı içerisinde de devam edecek 
olan bu çalışmanın tüm yazılım projelerinde ortak altyapı bütünlüğü ve standardizasyon 
sağlanması hedeflenmektedir. Merkezi yetki uygulaması geliştirilerek yazılım projelerinde 
ortak ve merkezi yetkilendirme yapısı oluşturulmuştur. Yazılım projeleri ortak kaynak kod 
yönetim aracı vasıtası ile takip edilmekte ve otomatik olarak sunuculara yayınlanması 
sağlanmaktadır. Platform bağımsız yazılım alt yapısı geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 
Bu sayede sunucu bağımlılığının önüne geçilecektir.  

İş takip uygulamaları, alt yapı/login uygulamaları, karar destek uygulamaları, kurumsal 
uygulamalar, internet sitesi ve portal uygulamaları, mobil uygulamalar, e-Devlet uygulamaları 
ve  BelgeNet elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) faaliyetleri çalışmaları 2020 yılında 
devam etmekte ayrıca  elektronik ortamda sunulan hizmet sayısının artırılması çalışmalarıda 
sürmektedir. 

5.4.10. Bürokrasinin azaltılması ve dijital Türkiye çalışmaları kapsamında 
yürütülen çalışmalar; 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen e-Devlet 
hizmetlerinin yalınlaştırma çalışmaları kapsamında; vatandaştan istenilen belgelerin asgari 
seviyeye indirilmesi ve elektronik ortamda temini mümkün olan belgelerin talep edilmemesi 
talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda bağlı ve ilgili kuruluşlar ile beraber yalınlaştırma 
çalışmalarına başlanmıştır. 

Bakanlığımızca vatandaşa, özel sektöre ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sunulan 
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hizmetler için talep edilen belgelerin azaltılmasına yönelik olarak; paydaşlarımızla yapılacak 
veri paylaşım protokolleri için gerekli koordinasyon çalışmaları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir.  

5.4.11. KKTC Entegre Bilgi Sistemi Kurulması Projesi 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Entegre Bilgi Sistemi teknik altyapısının sağlanması, bilişim 
teknolojileri ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması görevlerini yerine getirmek üzere  Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel 
Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün katılım 
sağladığı teknik toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılar neticesinde; daha önceki kapsam ve 
eylem planına uygun bilişim alt yapısı, bilişim sistem bütünlüğü,  işin hız ve sürekliliği dikkate 
alınarak çalışma grupları oluşturulmuş, bu grupların görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 
2021 yılında da ilgili çalışmalara bu kapsamda devam edilecektir. 
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5.5. BİTKİSEL ÜRETİM  

5.5.1. Bitkisel Üretimi Geliştirme  

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması (ÇATAK) Projesi 

Dış kaynaklı pilot proje olarak 2006 yılında uygulanmaya başlanan Çevre Amaçlı Tarım 
Arazilerini Koruma (ÇATAK) Projesi; 2009 yılından itibaren iç kaynaklı olarak 58 ilde 
uygulanmaktadır (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, 
Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, 
Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, 
İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, 
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, 
Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve 
Zonguldak). ÇATAK Projesi kapsamında üreticiler, Minimum Toprak İşlemeli Tarım, Toprak ve 
Su Yapısının Korunması ile Erozyonun Engellenmesi, Çevre Dostu Tarım Teknikleri ve 
Kültürel Uygulamalar olmak üzere 3 kategoride desteklenmektedir. 

Itrî ve Tıbbî Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi 

Araştırma, yayım ve çiftçi bağının güçlendirilmesi, üretimin iç ve dış talebe uygun olarak 
geliştirilmesi, uluslararası piyasaların istediği kalite ve miktarda tıbbi ve aromatik bitkilerin 
üretilmesi, kayıt ve izlenebilirliğin sağlanması, üretim havzalarının oluşturulması amacıyla 
2015 yılında 25 ilde “Itrî ve Tıbbî Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” 
başlatılmıştır. Proje uygulamaları 2020 yılında devam etmekte olup kümelenme faaliyetlerine 
ilişkin ön çalışmalar yapılmıştır. Projenin yürütüldüğü iller: Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, 
Hatay, Isparta, İzmir, Karabük, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, 
Niğde, Tokat, Trabzon, Afyonkarahisar, Bursa, Çorum, Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Kırklareli, 
Tekirdağ, Tunceli, Van, Samsun, Uşak, Şanlıurfa’dır. 
Proje Kapsamında Yürütülen Çalışmalar; 

 Proje illerinde en az üç personelden oluşan tıbbi ve aromatik bitkiler teknik ekibi 
oluşturulmuş, toplam 1.002 personele yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 

 Teknik ekipler tarafından 10.512 çiftçiye tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği eğitimi 
verilmiştir. 

 Mevcut durum analizine yönelik olarak Denizli, Trabzon, Hatay, İzmir ve Antalya (Akseki) 
illerinde sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı” yapılmıştır.  

 Üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından akademisyen, araştırmacı, sektör 
temsilcisi ve alanında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarla “Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler Sektörü Strateji Belgesi” hazırlanmıştır.  

 Proje illerinde Bölgesel Proje Değerlendirme Toplantıları yapılmıştır. 

 Ar-Ge çalışmaları tamamlanan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim materyalleri (fide, fidan, 
tohum) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitüleri 
tarafından temin edilmiş, çiftçi şartlarında yaygınlaştırılması amacıyla 2015-2020 yılları 
arasında 32 ayrı tıbbi ve aromatik bitki türünde 40 ilde 3.543 da alanda demonstrasyonlar 
kurularak üreticilerin ve sektörün ilgisini arttıracak faaliyetler yürütülmüştür.   

 Demonstrasyon çalışmaları ile uzun yıllardan beri sadece doğadan toplanarak elde 
edilebileceği düşünülen bazı bitkilerin üretimi yapılmıştır.  

 Demonstrasyon yapılan bitkilerin, kalitelerinin ve içeriklerinin belirlenmesi için Batı Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde etken madde analizleri yapılarak sektörün 
kullanımına sunulmuştur.  

 Proje ile Denizli’nin Kekiği, Isparta’nın Gülü ve Lavantası, Karabük’ün Safranı, Hatay’ın 
Defnesi, Ege’nin ve Trakya’nın Adaçayı dünya standartlarında üretilerek mamul ürünler 
şeklinde küresel pazarlara sunulmasına ilişkin zemin hazırlanmıştır.   

 Türkiye’nin ilk Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesinin kurulmasına katkı sağlanmıştır. Hatay 
ilinde kurulan müzede 280 adet tıbbi ve aromatik bitki çeşidi sergilenmektedir.  

 2020 yılında tarım sanayi ve pazar entegrasyonunu sağlayarak tıbbi ve aromatik bitkilerin 
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yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla pilot il olarak seçilen Muğla İlinde adaçayı, kekik ve defne 
bitkileri ile ilgili kümelenme çalışmaları başlatılmış, Ankara’ da 16 teknik personelin katılım 
sağladığı kümelenme eğitimi düzenlenmiştir. 

 Pandemiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirici etkiler gösteren ve çok yönlü kullanım 
alanları olan tıbbi ve aromatik bitkilerden; kekik, adaçayı, anason, kuşburnu, çörek otu, çemen, 
sumak, sarı kantaron, oğul otu ve tıbbi nanede “Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberleri” 
hazırlanmıştır. 

Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi Projesi 

Nadas alanlarını azaltmak, arz açığı olan bu ürünlerde üretimde istikrarı sağlamak, sözleşmeli 
tarımın tanıtımı ve özendirilmesini sağlamak, ülke ekonomisine ve tarım sektörüne katkı 
sağlamak amacıyla 2018 yılında 9 İl’de Tarım Bilgi Sisteminde nadas olarak kayıt edilen 
parsellerde pilot uygulama başlatılmıştır. Proje 3 yıllık baklagil ve hububat ekilişi ile münavebe 
esası dikkate alınarak uygulanmaktadır.  
Proje kapsamında; 

 3 yıl süresince nadasa bırakmadan münavebeli olarak baklagil ve hububat ekmeyi taahhüt 
eden çiftçilerimiz ile hibe sözleşmesi yapılmıştır.    

 Hibe sözleşmesi imzalayan çiftçilerin sertifikalı baklagil tohumlarının %50’si, hububat 
tohumlarının %100’ü ayni olarak hibe edilmiştir.   

 Tarım Kredi Kooperatifleri tohum teslim ettiği çiftçilere, alım garantisi (sözleşmeli üretim) 
vermektedir. 

 Proje kapsamında 2018-2020 yılları arasında 13 ilde yaklaşık 3.575 üreticiye 167 bin dekar 
alanda ekiliş yaptırmak üzere nohut, arpa ve buğday tohum dağıtımı yapılmıştır.  

 2020 yılı itibariye 24 bin ton nohut, 56 bin ton arpa ve 8 bin ton buğday üretimi 
gerçekleştirilerek ekonomiye yaklaşık 110 milyon TL katkı sağlanmıştır. 

Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi 

Proje kapsamında 81 İl Müdürlüğü ile 8 Bakanlık kuruluşuna ödenek gönderilmektedir. İl 
Müdürlüklerinin hazırlamış oldukları projeler değerlendirilerek ödenek aktarılmaktadır.  

Yazlık Ekiliş Programı 

COVİD-19 salgını neticesinde, bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvencesini sağlamak 
için Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında; tarım takvimine elverişli 24 ilimizde 
olmak üzere “Yazlık Ekiliş Programı” uygulanmıştır.  

Yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerimizde ekiliş 
yapmak suretiyle öncelikli olarak stratejik öneme sahip ürünlerde rekolte artışını 
sağlayabilmek, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde arazilerinde üretime 
yönlendirebilmek için Yazlık Ekiliş Programı çerçevesinde çalışmalar yapılmıştır. Yaklaşık 350 
bin dekar alanda, yaklaşık 13 bin çiftçimize 6.100 ton buğday, arpa, mercimek, kuru fasulye, 
mısır, ayçiçeği ve çeltik tohumları %75 hibe ile dağıtılmıştır. Gerçekleşen rekolte 89 bin ton 
olup, sağlanan bitkisel üretim değeri yaklaşık olarak 251,3 milyon TL’dir. 

Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi 

Proje kapsamında kurulacak demonstrasyonlar için; salep tohumluğu alım ve dağıtımı, vişne 
fidanı ve sulama sistemi tesisi için Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne torf alımı için, Kırıkkale İli Delice İlçesi Bağcılık Projesi 
revizyon işlemleri için ödenek gönderilmiştir. Bu projenin 2020 yılı nakdi gerçekleşme oranı % 
95,5’dir.   

Seracılık Altyapısı Geliştirme Projesi 

On birinci Kalkınma Planı’nın 407.3 numaralı “Örtü altı yetiştiriciliğine yönelik modern seraların 
kurulmasının yanında mevcut seraların modernize edilmesi, büyütülmesi, paketleme tesisleri 
ve depo yapımı için yatırım ve işletme finansman desteği sağlanacaktır.” tedbiri çerçevesinde 
modern seracılığa uygun alanların belirlenmesi, bu alanlarda sera altyapılarının oluşturularak 
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yatırımcılar için ortam hazırlanmasına yönelik olarak "Seracılık Altyapısı Geliştirme Projesi" 
hazırlanmıştır. Proje kapsamında iç-geçit bölgeler ile jeotermal sıcak su kaynağı mevcut 
bölgelerde hazine ve mera arazilerinden seçilmiş lokasyonlarda, arazi alt yapısının seracılığa 
uygun hale getirilmesi ve ihtiyaç duyulan sezonlarda eksik kalan arzın karşılanması ve üretimin 
planlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; hazırlanan Seracılık Altyapısı Geliştirme 
Projesi’ne 2019 yılında tahsis edilen ödeneğin tamamı 14 ildeki İl Özel İdareleri veya Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) aktarılmıştır. İl Özel İdareleri ve YİKOB’ lar 
tarafından fizibilite etütleri, altyapı projelerinin hazırlanması ve altyapı maliyetleri için gereken 
bütçenin ortaya çıkarılması çalışmaları yürütülmektedir. 

5.5.2. Tohumculuğun Geliştirilmesi 

Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi 

Tohumculuk sektörünü uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturmak, tohumluk 
ihtiyacının yurt içinden karşılanma oranını ve sektörün ihracat gücünü artırmak amacıyla 2001 
yılından itibaren uygulanmaktadır. Proje ile Antalya, Adana ve Samsun illerinde kurulan Tohum 
Sertifikasyon Test Müdürlükleri ile birlikte toplamda 7 adet sertifikasyon test müdürlüğünün 
altyapı eksikliklerinin giderilmesi, personel, alet ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanması, 
personel eğitiminin sağlanması, tohumculuk ile ilgili bütün işlemlerin kayıt altına alındığı bir veri 
tabanının oluşturulması vb. çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Adıyaman ilinde Tohum 
Sertifikasyon Test Müdürlüğü kurulması kararlaştırılmış olup bina yapımı, araç-gereç vb. 
alımlar için ödenek ayrılmıştır. 

Bitki Çeşidi Tescili  

Üretim izni verilen 733 çeşidin ise 715 adedi özel sektöre, 15 adedi kamu sektörüne, 3 adedi 
ise üniversitelere aittir.Tescilli çeşitlerin toplamı 12.931 adet olup bunun 9.847 adedi özel 
sektöre, 2.882 adedi kamu sektörüne, 202 adedi ise üniversitelere aittir. Söz konusu çeşitlerin 
8.746 adedi Milli Çeşit Listesinde yer almaktadır.Üretim izinli çeşitlerin toplamı 1.934 adet olup 
bunun 1.863 adedi özel sektöre, 67 adedi kamu sektörüne, 4 adedi ise üniversitelere aittir.Tarla 
bitkileri, sebze ve meyvede 2020 yılında tescil edilen toplam çeşit sayısı 546 adet olup bunun 
437 adedi özel sektöre, 106 adedi kamu sektörüne ve 3 adedi üniversitelere aittir. 5042 sayılı 
Kanun çerçevesinde ıslahçı hakkı tescil edilen çeşit sayısı, 2020 yılında 276 adet olup bunun 
169 adedi yerli firmalar,  107 adedi ise yabancı firmalar tarafından tescil ettirilmiştir. 

Destekler 

Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanım Desteği: Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, 

teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre çiftçilerin bitkisel üretim 
faaliyetlerinde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum,  fidan/fide kullanımının arttırılması 
amacıyla 2005 yılında destekleme uygulamaları başlamıştır. Yurt içinde üretilip 
sertifikalandırılan sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, 
mercimek, susam, yerfıstığı, kanola, aspir, patates, yonca, korunga, soya fasulyesi, fiğ ve yem 
bezelyesi tohumluklarını bitkisel üretim faaliyetinde kullanan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 
çiftçilere dekar başına destekleme ödemesi yapılmaktadır.  Sertifikalı tohum kullanım desteği 
2020 üretim yılı birim destekleme miktarları; buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik 16 
TL/da, kuru fasulye, mercimek, yonca 30 TL/da, yerfıstığı 17 TL/da,  nohut 20 TL/da, susam 4 
TL/da, aspir, kanola (kolza) 4 TL/da, patates 100 TL/da, korunga, fiğ, yem bezelyesi ve soya 
22 TL/da’dır.  Çiftçilere, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 2020 yılında ödeme 
yapılmıştır. Hastalık ve zararlılardan ari çilek fidesi/fidan kullanımını teşvik etmek ve artırmak 
amacıyla, Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği çerçevesinde; 2020 yılında üreticilere ödeme 
yapılmıştır.  

Sertifikalı Tohum ve Fidan Üretim Desteği: Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete 
uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için tohumluk üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, 
yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren, sertifikalandıran ve yurt içinde satışını 
gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla 2008 yılında 
destekleme uygulamaları başlamıştır. Destekleme kapsamında yurt içinde üretilip 
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sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, 
nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, susam, aspir, kanola, yerfıstığı, yonca, korunga, 
fiğ ve yem bezelyesi tohumlukları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılmaktadır. 
Ayrıca orijinal/temel ve üstü kademede üretilen tohumluklara ilave destek verilmektedir. 
Böylelikle yerli üretim ve ıslah çalışmaları da teşvik edilmektedir. Sertifikalı Tohum Üretim 
Desteği kapsamında, 2020 yılında üreticilere destekleme ödemesi yapılmıştır. Hastalık ve 
zararlılardan ari fidan üretimini teşvik etmek ve artırmak amacıyla 2016 yılından itibaren 
sertifikalı fidan üreticilerine (aşılı fidana 0,5 TL/adet, aşısız fidana 0,25 TL/adet ) Sertifikalı 
Fidan Üretim Desteği verilmeye başlanmış olup, 2020 yılında destekleme ödemesi yapılmıştır. 
Sertifikalı tohum ve fidan üretim destekleme ödemelerine 2021 yılında da devam edilecektir. 

5.5.3. Organik Tarımı Geliştirme ve Yaygınlaştırma  

Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri/ Denetim 

Organik tarıma ilişkin kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri Bakanlık tarafından yetkilendirilen 37 
kuruluş tarafından yürütülmektedir. Organik ürünlere sertifika düzenleyen kontrol ve 
sertifikasyon kuruluşlarının yıl içerisinde yapmış oldukları faaliyetlerin denetimi Bakanlık 
merkez teşkilatı tarafından, organik ürün üreten, işleyen ve ticaretini yapan müteşebbislerin 
denetimleri ise Bakanlık taşra teşkilatı tarafından yürütülmektedir.  

Kontrolör Eğitimleri 

Türk Standartları Enstitüsü ile düzenlenen protokol hükümleri çerçevesinde 2020 yılında 
gerçekleştirilen Organik Tarım Kontrolör Eğitiminde 50 kursiyer Organik Tarım Kontrolörü 
Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Ayrıca 2020 yılı içerisinde 2 defa Organik Tarım Kontrolör 
Güncelleme Eğitimi düzenlenmiş olup toplam 40 kursiyere eğitim verilmiştir.. 

Eğitim ve Yayım  

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Organik Tarım Birimleri tarafından 211 eğitim çalışması 
düzenlenmiş ve bu eğitimler sonucunda 6.567 kişi organik tarım konusunda eğitim almıştır.  

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi, 2020 yılında 24 Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü ve 5 araştırma enstitüsünde yürütülmüştür. Proje kapsamda; proje yürüten il 
müdürlükleri tarafından tüketicilerin organik ürüne olan güveninin tesis edilmesi amacıyla 
organik ürün satış yerlerinin ve organik tarım yapan üreticilerin saha denetimlerinin yapılması, 
organik ürünlerden analiz amacıyla numune alınması, doğal ve geleneksel ürünler ile organik 
ürünler arasındaki farklılığın tüketiciye  anlatılarak  tüketicinin organik ürünü tanıma konusunda 
bilinçlendirilmesine yönelik eğitim yayım ve demonstrasyon faaliyetleri, ayrıca organik tarım 
için öncelikli konularda yürütülen Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir..  

Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal Kalkınma ve İskân Projesi 

Proje kapsamında Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yeni iskâna açılmış/açılacak köylerdeki 
üreticilere tarımsal destek sağlanarak tarımsal üretimin artırılması, üreticilerin gelir düzeylerinin 
yükseltilerek tarımın sürdürülebilir geçim kaynağı olmasının sağlanması ve adalarda yerleşik 
faal bir nüfusun oluşturulması ile üretilen ürünlerin çeşitliliğinin artırılması, markalaşmış ve 
katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, çevresel kirliliğin söz konusu olmayacağı üretim 
modellerine geçilmesi, bitkisel ve hayvansal üretiminin büyük bir bölümünün organik tarıma 
geçmesi amaçlanmaktadır. 

Destekler 

Organik Bitkisel Üretim Destekleri kapsamında üreticiler,  2019 üretim yılına ait  üretimleri için 
2020 yılında 3 kategoride desteklenmiştir. Düzenlenen ürün sertifikasına (Bireysel ve Üretici 
Grubu) göre; 1. Kategoride ürünlere ait düzenlenen Ürün Sertifikası (Bireysel) 70 TL/da, Ürün 
Sertifikası (Üretici Grubu) ise 35 TL/da; 2. Kategoride ürünlere ait düzenlenen Ürün Sertifikası 
(Bireysel) 40 TL/da, Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) ise 20 TL/da; 3. Kategoride ürünlere ait 
düzenlenen Ürün Sertifikası (Bireysel) 10 TL/da, Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) ise 5 TL/da 
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olarak verilmiştir.  2019 üretim yılı için organik arıcılık yapanlara 2020 yılında kovan başına 10 
TL destek verilmiştir. Organik Tarım Desteği kapsamında 2020 yılında üreticilere destekleme 
ödemesi yapılmıştır. 

5.5.4. İyi Tarım Uygulamalarını Geliştirme  

Kontrol ve Sertifikasyon  

İyi Tarım Uygulamaları konusunda kontrol ve sertifikasyon hizmetlerini yürütmek üzere 25 
kuruluş Bakanlığımızca yetkilendirilmiştir. Bu kuruluşların yıl içerisinde yapmış oldukları 
faaliyetlerin denetimi Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, İyi Tarım Uygulamaları mevzuatına 
uygun üretilen ürünlerin satış yerleri ve piyasa denetimleri Bakanlık taşra teşkilatı tarafından 
yapılmaktadır. 

Kontrolör Eğitimleri 

Bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü arasında düzenlenen protokol hükümleri 
çerçevesinde gerçekleştirilen İyi Tarım Uygulamaları Kontrolör Eğitimi 2020 yılında 1 defa 
düzenlenmiştir. Kontrolör eğitimine katılan 33 kişi Kontrolör Belgesi almaya hak kazanmıştır. 
Kontrolör Güncelleme Eğitimi 2020 yılında 2 defa düzenlenmiş olup bu eğitime 123 kişi 
katılmıştır. 

İç Kontrolör Eğitimleri  

TSE ile yapılan protokol çerçevesinde İyi Tarım Uygulamaları İç Kontrolör Eğitimi 
düzenlenmektedir. 2020 yılında 1 defa İç Kontrolör Eğitimi düzenlenmiş olup eğitime katılan 
12 kişi İç Kontrolör Belgesi almaya hak kazanmıştır. 

Özel Çevre Koruma Alanlarında İyi Tarım Uygulamaları 

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması ve doğal 
kaynakların korunması amacına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda eş güdümü sağlamak ve kamu kaynakları ile ortak 
hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla Özel Çevre Koruma Bölgelerinde iş birliğine 
gidilmesine karar verilmiş ve bu amaçla bir iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda 
yıllar itibariyle faaliyetler yürütülmüş olup 2020 yılında Foça Özel Koruma Bölgesinde proje 
toplantıları yapılmıştır. 

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 

İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan “İyi Tarım Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” 2020 yılında 38 ilde yürütülmüştür. Proje illerinde iyi 
tarım uygulamalarının tanıtılması amacıyla demonstrasyonlar, tarla günleri, teknik geziler 
düzenlenmekte, eğitim ve yayım çalışmalarında bulunulmaktadır. Üreticilere entegre 
mücadele, bitki koruma ürünlerinin kullanımı, hijyen, ilk yardım vb. konularda eğitim 
verilmektedir. Tüketicilere yönelik iyi tarım uygulaması ile üretilmiş ürünlerin kullanımı ve 
farkındalığın artırılması amacıyla logo ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Proje 
kapsamında iyi tarım uygulamaları konularında çalıştay, eğitim, sertifika törenleri, toplantılar 
ve fuarlara katılım sağlanmaktadır. 

Destekler 

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üreticiler,  2019 üretim yılına ait üretimleri için 2020 yılında 
4 kategoride desteklenmiştir. 1. Kategoride yer alan ürünler örtü altında bireysel ve grup 
sertifikasyonuna 150-75 TL/da, açıkta üretimde ise 50-25 TL/da, 2. Kategoride yer alan ürünler 
bireysel ve grup sertifikasyonu olmak üzere 40-20 TL/da, 3. Kategoride yer alan ürünler 
bireysel ve grup sertifikasyonu olmak üzere 30-15 TL/da, 4. Kategoride yer alan ürüne bireysel 
ve grup sertifikasyonu olmak üzere 10 TL/da destek verilmiştir. İyi Tarım Uygulamaları 
kapsamında 2020 yılında üreticilere destekleme ödemesi yapılmıştır. 

5.5.5. Çayır Mera ve Yem Bitkileri  

2020 yılında Yem Bitkileri Desteklemeleri kapsamında üreticilere ödeme yapılmıştır. Yem 
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Bitkileri Destekleme çalışmaları halen etkin bir şekilde devam etmektedir. Mera Hizmetlerinde 
kullanılmak üzere 2020 yılında il müdürlüklerine ödenek gönderilmiştir. Mera yaz okulunda 
2021 yılı sonu itibariyle 2.406 kişiye eğitim verilmiştir. 2020 yılında 999.330 hektar alanda tespit 
çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılı itibari ile toplamda 12.945.486 ha mera alanının tespiti, 
8.933.614 ha alanın tahdidi ve 5.722.348 ha alanın tahsisi tamamlanmıştır.  Tespit ve tahdit 
çalışmaları tamamlanmış olan mera, yaylak ve kışlaklarda, Mera Islahı ve Amenajmanı 
projeleri uygulanmaktadır. 2000-2019 yılları arasında 10.080.609 da alanda “Mera Islah ve 
Amenajman Projesi” uygulanarak ıslah yürütülen mera alanı 12.630.592 da, proje sayısı  
1.916’ya yükselmiştir.  2020 yılında 33 ilde 288.951 ha alanda uzun süreli ve mevsimlik 
kiralama yapılmıştır. 2020 yılında 10.219 ha alanda uzun sureli kiralama yapılmıştır. 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi 

Kaba yem açığının kapatılabilmesi için çayır mera alanlarının ıslah edilerek otlatma 
kapasitelerinin artırılması, yem bitkileri ekiliş alanlarının % 10’lardan % 25’lere çıkarılması, silaj 
yapımının yaygınlaştırılması ile yıl boyu yeşil yem zincirinin kurulması amacıyla hayvancılık 
potansiyeli yüksek 38 il ve ilçelerinde yürütülmektedir. Ekilebilir toplam alanda yem bitkileri 
ekiliş alanı ve üretim miktarını artırarak hayvanların meralar üzerindeki otlatma baskılarını 
azaltmak, hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılayarak et ve süt üretim miktarını ve 
kalitesini artırmak, silaj yapım tekniklerini öğretmek, hayvancılığın daha verimli bir iş kolu 
haline gelmesini sağlamak, tarım dışı alanlarda  veya vasfı bozulmuş meralarda mera ıslahı 
veya suni mera tesisi kurulmasını teşvik etme çalışmaları yapılmaktadır. 

5.5.6. Bitki Besleme  

Etkin Gübre Kullanımı ve Takibi 

Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında; 185 adet  Kimyevi Gübre 
Lisans Belgesi ve 3.122 adet “ Kimyevi Gübre Tescil Belgesi” düzenlenmiştir. 
Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik  
çerçevesinde;105 adet “Üretim İzni”, 353 adet “Organik Gübre Lisans Belgesi” ve 2.140 adet “ 
Organik Gübre Tescil Belgesi” düzenlenmiştir. 
Gübre Denetim Faaliyetleri; 

 Denetçi Sayısı 1.204 kişi,  

 Denetim Sayısı 42.787 adet,  

 Analize gönderilen numune sayısı 2.181 adet, 

 İdari para cezası 1.384.770 TL,  

 Uygunsuz ürün 116 adet,  

 Geçici satışı durdurulan yed-i emine alınan katı gübre: 200.895 kg, sıvı gübre: 16.775 lt, 

 Üreticisine (firmasına) iade edilen katı gübre: 71.813 kg, sıvı gübre 2.527 lt, 

 Gübre Denetçisi Eğitimi kapsamında 3 ilde toplam 108 personel belgelendirilmiştir. 

Online Lisans Tescil (OLT) İşlemleri 

Gübre sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmalara verilen kimyevi ve organik 
gübre lisans ve tescil işlemleri ile organik gübre ithalat ve ihracat işlemleri ve nitratlı gübre 
ithalat işlemleri ile ilgili belgelendirme hizmeti, 2020 yılından itibaren Gübre Takip Sistemi 
üzerinde oluşturulan yazılım ile çevrimiçi olarak da sunulmaya başlanılmıştır. 

Destekler 

Mazot ve Gübre Desteği: Mazot ve Gübre Desteği 2019 ve 2020 üretim yılı birim destek fiyatı 
tablo ’da yer almaktadır. 2020 üretim yılı içinde 2021 yılında aşağıdaki tabloda yer alan birim 
destek fiyatlarından ödeme yapılacaktır. Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 2020 yılında 
üreticilere destekleme ödemesi yapılmıştır. 
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Tablo 7: Destekleme Birim Miktarları 

Sıra No Ürünler Mazot (TL/da) Gübre (TL/da) 
Toplam Destek 

(TL/da) 

1 
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, 
Tritikale 

19 8 27 

2 Çeltik, Pamuk 62 4  66 

3 Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 22 4 26 

4 Patates 27 4 31 

5 Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi,  26 4 30 

6 Dane Mısır 25 4 29 

7 
Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş 
Çay, Fındık, Yem Bitkileri 

17 4 21 

8 Zeytin 15 4 19 

8 
9 

Diğer Ürünler 15 4 19 

10 Nadas 8 - 8 

Toprak Analizi Desteği: Toprak Analizi Desteği 2019 üretim yılı birim destek fiyatı 40 TL/Analiz 

olarak uygulanmıştır. 2020 yılında Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 35 toprak analiz 
laboratuvarına destekleme ödemesi yapılmıştır.   

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği 

İlk defa 2019 üretim yılında dekara 10 TL olmak üzere Katı Organik-Organomineral Gübre 
Desteği ödemesi yapılmıştır. 2020 yılında katı organik-organomineral gübre destekleme 
ödemesi yapılmıştır. 

5.5.7.  Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli 

 Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında stratejik öneme haiz arz açığı olan, insan ve 
hayvan beslenmesi açısından önemli 21 ürün ekolojik ve ekonomik olarak uygun olduğu tarım 
havzasında destekleme kapsamına alınmıştır. Böylelikle 2020 yılında 945 havzada 
desteklenecek ürün desenleri ortaya çıkarılmıştır. 

 2020 Yılı Bitkisel Üretim Desteklemelerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır. 

 Onuncu Kalkınma Planı Tarımda Suyun Etkinleştirilmesi Programı çalışmaları kapsamında; 
yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu havzalar DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 
bildirilen ilçelere yapılan saha ziyaretleri ve değerlendirmeler neticesinde ilk kez 2016 yılında 
7 il 24 ilçe olarak belirlenmiştir. Uygulama 2020 yılında yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz 
olduğu 10 il 45 ilçede güncellenen liste ile sürdürülmüştür. 

 2020 üretim yılında da tarımsal yeraltı su kısıtı görülen ilçelerde çok su tüketen bitkilerden 
olan dane mısır ekilen alanların fark ödemesi desteği damlama sulama şartına bağlanmış, bu 
alanlarda ekilişi yapılan az su tüketen nohut, mercimek, fiğ, macar fiği, burçak, yem bezelyesi 
ve mürdümük için %50 ilave destek verilmesi uygulaması devam ettirilmiştir. 

 Tarım yapılan arazinin, çiftçilerin, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının korunmasını 
sağlamak amacıyla 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/17 Sayılı Tebliğ 
ile bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı getirilmiştir.  Uygulamada 
8 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018/27 Sayılı Tebliğ ile değişikliğe 
gidilerek başlangıç tarihi 2018 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte 2020 yılında görülen salgın 
hastalık kapsamında alınan önlemler çerçevesinde 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2020/52 sayılı tebliğ ile münavebe başlangıç yılı 2019 olarak değiştirilmiş ve ekim 
nöbetinin (münavebe) 2020 yılı bitkisel üretim desteklemelerinin bir şartı olması uygulaması 
devam ettirilmiştir. 

 İklim değişikliği nedeni ile bitkisel üretimde yaşanan sorunlara karşı gerekli önlem ve 
tedbirlerin net olarak belirlenmesi, değişen şartlara uygun ürün desenlerinin oluşturulabilmes i, 
destekleme politikalarına, gübre tüketimine ve tohum-fidan kullanımına yönelik stratejilerin 
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oluşturulması amacı ile 7 coğrafi bölgemizde "Bitkisel Üretim Sektöründe İklim Değişikliğinin 
Etkisi ve Değerlendirilmesi Bölge Toplantıları” yapılması ve bu toplantılar sonrası ulusal 
düzeyde çalıştay düzenlenmesi planlanmış ve ilk bölge toplantısı 2 Kasım 2020 tarihinde 
Tekirdağ ilinde yapılmıştır. 

 Pamuk alanlarının tespiti amacıyla coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri 
kullanarak uydu görüntüleri alınmış ve ÇKS’de beyan edilen alanlarla eşleştirmeler yapılmıştır. 
Çalışma neticesinde 380 bin da gerçek dışı beyan tespit edilerek mazot-gübre destek 
ödemesinde 176 milyon TL haksız ödemenin önüne geçilmiştir.      

 Çiftçi Kayıt Sisteminde 2020 üretim yılında kayıtlı pamuk ve mercimek ürünlerinin üretim 
alanlarının coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri ile tespit edilmesi 
çalışmalarına başlanılmıştır. 

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri:  

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelindeki 2019 yılı ürününde 945 havzada 
desteklenecek ürünler belirlenerek ödemeleri 2020 yılında gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı ürünü 
fark ödemesi destekleme miktarları kilogram başına; kütlü pamuk (yurt içerisinde üretilen 
sertifikalı tohumları kullananlar) 80 Krş, yağlık ayçiçeği için 40 Krş, soya fasulyesi için 60 Krş, 
kanola için 50 Krş, dane mısır için 3 Krş, aspir için 55 Krş, zeytinyağı için 80 Krş, dane zeytin 
için 15 Krş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için 10 Krş, kuru fasulye, mercimek, 
nohut için 50 Krş, çay için 13 Krş olarak belirlenerek  2020 yılında Fark Ödemesi Desteği 
kapsamında destekleme ödemeleri yapılmıştır.  

2020 yılı ürünü fark ödemesi destekleme miktarları kilogram başına; Kütlü pamuk (yurt 
içerisinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 110 Krş, yağlık ayçiçeği için 50 Krş, soya 
fasulyesi için 60 Krş, kanola için 50 Krş, dane mısır için 3 Krş, aspir için 55 Krş, dane zeytin 
için 15 Krş, zeytinyağı için 80 Krş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için 10 Krş, kuru 
fasulye, mercimek, nohut için 50 Krş, çay için 13 Krş olarak belirlenmiştir. Hububat, Baklagil 
ve Dane Mısır Fark Ödemesi 2020 yılı içerisinde başlamış olup, ödemeler 2021 yılında 
tamamlanacaktır. 

Fındık Desteklemeleri: 2019 yılı ürünü için 170 TL/da olarak uygulanmış olup 2020 yılında16 
ilde (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, 
Zonguldak, Düzce, Sakarya Kocaeli, Tokat ve Bolu) alan bazlı destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 2020 yılı ürünü için de 170 TL/da alan bazlı destek ödemesi yapılacaktır. 
Ödemelerin 2021 yılı Mart ayı sonunda yapılması planlanmaktadır. 

Küçük Aile İşletmesi Desteği: İlk defa 2016 üretim yılında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve 

işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan, açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve 
(fındık ve çay üretimi hariç), sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan 
küçük aile işletmelerine dekara 100 TL olmak üzere küçük aile işletmesi desteği ödemesi 
yapılmıştır. 2020 yılında Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında destekleme ödemesi 
devam etmiştir. 

Çay Budama Tazminatı: 2011/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çay bahçelerinin her yıl 

1/10 oranında verim budamasına tabi tutulması ve çay bahçelerinin budanmasından doğacak 
gelir kaybının ruhsatlı yaş çay üreticilerine on yıl için ödenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 
2020 yılında budama tazminatı ödemesi yapılmıştır. 

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyon Desteği: 2016 yılında uygulamaları başlayan 

“Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği” verim ve kaliteden düşmüş, 
geleneksel olarak tanımlanan zeytinlik alanları rehabilite ederek ülke ekonomisine katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Gençleştirme budaması yapılacak alanlarını tespit ettirerek, 
budamalarını gerçekleştiren çiftçilerimize yerinde kontrolleri yapılarak dekara 100 TL 
destekleme ödemesi yapılmaktadır. 2020 yılında 1 destekleme ödemesi yapılmış olup 
ödemeler devam etmektedir. 

Bombus Arısı Kullanım Desteği: 2019 üretim yılında alçak plastik tüneller hariç, örtüaltı 

ünitelerinde polinasyon amaçlı bombus arısı kullanan Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği 
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hükümleri kapsamında ÖKS’de kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş 
işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı 
kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına 60 TL destekleme ödemesi 
yapılmaktadır. 2020 yılında Bombus Arısı Kullanım Desteği kapsamında ödeme yapılmıştır. 

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi –Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi: Onuncu 

Kalkınma Planı 15. Öncelikli Dönüşüm Programı ‘Tarımda Suyun Etkinleştirilmesi Programı’ 
ve Hükümet Eylem Planı esas alınarak; uygun tarımsal ürünü, doğru yerde, verimli ve yeterli 
miktarda yetiştirmek için desteklenmesi gerekmektedir. Desteklemelerin sağlıklı bir şekilde 
yapılabilmesi için mevcut sistemin tabanını oluşturan matematiksel model ve karar destek 
sisteminin daha fonksiyonel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Üretim planlaması ve kontrol ile 
yer şekil ve zaman ve mülkiyet faydaları gözetilerek gerçekleştirilecek üretim, makro düzeyde, 
her bir üründe üretim ve ticaret politikalarını ülkesel düzeyde belirlemeyi, dünya piyasalarını, 
ürün fiyatlarını yakından takip ederek, rekabet gücü yüksek ürünlere özel destekler sağlamayı, 
stratejik olmayan ürünlerin üretiminde ısrar etmeyerek, tarım sektörünü ve Türk çiftçisinin 
uluslararası piyasalarda rekabet edebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Tarım sektöründe 
örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşumuna imkân veren gıda güvenliği ve 
güvenilirliğini sağlayan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını gözeten bir destek 
sisteminin kurulması sağlanacaktır. 

Türkiye'nin sahip olduğu verimli tarım topraklarının en etkin şekilde kullanımı ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak büyük önem arz etmektedir. Mevcut doğal kaynakların özellikle 
de su ve toprak kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması şarttır. Bu nedenle tarım ürünlerinin 
ekolojik ve ekonomik olarak en uygun oldukları alanlarda (havzalarda) yetiştirilmesi önemlidir. 
Bu kapsamda çiftçileri yetiştirecekleri ürünler bakımından yönlendirmede en etkin araç tarımsal 
desteklerdir. Tarımsal destekler planlı ve yeterli üretime geçilmesinde kilit rol oynamaktadır. 
Bu proje ile desteklerin rasyonel, yönlendirici ve etkin bir şekilde kullanımı amaçlanmaktadır. 
Desteklemelerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için mevcut sistemin tabanını oluşturan 
matematiksel model, karar destek sistemi ve coğrafi bilgi sistemlerinin daha fonksiyonel hale 
getirilmesi planlanmaktadır. 

Tarım alanlarının korunması, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması, doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği, planlı ve yeterli üretime geçilmesi, yapısal sorunların giderilmesi, üreticinin 
beklentilerinin karşılanması, üretim-fiyat aralığındaki dalgalanmaların en aza indirilmesi ve 
tarımsal ithalatın azaltılarak ihracatımızın arttırılması projenin temel hedeflerindendir. Bu 
kapsamda On birinci Kalkınma Planı çerçevesinde iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşmenin 
etkilerini de içerecek şekilde projede revizyona gidilmesi amaçlanmaktadır. 
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5.6. ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE  

5.6.1. Çölleşme ile Mücadele 

Türkiye’nin mevcut Ulusal Strateji ve Eylem Planı, Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 
(2019-2030) olarak güncellenmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası 
projesi kapsamında çölleşme ile ilgili 7 kriter ve 48 gösterge tespit edilmiştir. CBS tabanlı 
çölleşme modeli oluşturulmuş ve ulusal ölçekte çölleşme açısından sıcak noktalar tespit 
edilerek Türkiye Çölleşme Risk Haritası üretilmiştir. Türkiye Çölleşme Modeli Doğrulama ve 
Kalibrasyon Projesi 2016 yılında TÜBİTAK işbirliği ile başlatılmıştır. Proje kapsamında; 2019 
yılında Ankara-Eskişehir-Kütahya illerini içerisine alan Yukarı Sakarya Havzası'nda saha 
çalışmaları yapılmıştır. Türkiye Çölleşme Risk Haritası 2020 yılında, Türkiye Çölleşme 
Hassasiyet Haritası adıyla revize edilmiştir. ATD Projesi kapsamında hazırlanacak olan 
Karar Destek Sisteminde kullanılmak üzere FAO izleme uzmanlarıyla Türkiye Çölleşme 
Modeli paylaşılmıştır.  

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Raporlama  

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi yükümlülükleri arasında yer alan ve çölleşme ile 
mücadele kapsamında yapılan çalışmalar her iki yılda bir ara rapor ve 4 yılda bir ana rapor 
olarak BMÇMS Sekretaryasına Performans Gözden Geçirmesi ve Uygulamanın 
Değerlendirilmesi Sistemi üzerinden raporlanmaktadır. 2018 yılı ülke raporu hazırlanarak 
BMÇMS Sekretaryasına PRAIS Sistemi üzerinden iletilmiştir. Bir sonraki raporlama 2022 
yılında yapılacaktır.  

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı İlerleme Raporu 

2019 yılında, mevcut eylem planının (2014-2018) uygulama süresinin tamamlanması, 
BMÇMS’nin yeni strateji belgesi (2018-2030) yayımlaması ve Ulusal Arazi Tahribatının 
Dengelenmesi (ATD) hedefleri dikkate alınarak Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve 
Eylem Planı (2019-2030) güncellenmiştir. Söz konusu planın uygulaması, Bakanlığımız 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) koordinasyonunda tüm ilgili 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve eşgüdüm ile gerçekleştirilmektedir.   
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planının (2015-2023) uygulanmaya 
başlandığı yıldan itibaren “İlerleme Raporu” her yıl düzenli olarak hazırlanmaktadır. 2020 yılı 
içerisinde de hazırlanarak yayınlanmıştır. 

Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi Ulusal Raporu 

Türkiye arazi tahribatının dengelenmesi ulusal hedefleri 2030 olarak güncellenmiş olup her 
yıl raporlanmaktadır. Arazi Tahribatının Dengelenmesi Ulusal Hedefleri arasında; 2030 yılına 
kadar 1 milyon ha ağaçlandırma, 750. 000 ha mera ıslahı, 2.200.000 ha kuru tarım alanının 
sulamaya açılması ve 2.000.000 ha tarım alanlarının ıslahı ve orman varlığını %30 düzeyine 
ulaştırmak başlıca hedefler arasında yer almaktadır.  

Arazi Tahribatının Dengelenmesi Yukarı Sakarya Projesi: Proje kapsamında oluşturulacak 
model ve yazılım ile arazi kullanım trendleri belirlenecek ve izlenecektir. Model arazi 
uygulamaları ile iklim değişikliği senaryoları, farklı ekosistemlerde; tarım, mera ve ormancılık 
uygulamalarına dayalı projeksiyonlar oluşturularak, karar vericilere çözüm önerileri 
sunulacaktır. Proje’nin açılışı 10 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 10-13 Aralık 
tarihleri arasında Proje pilot illeri olan; Ankara, Kütahya ve Eskişehir’de tüm paydaşların bir 
araya geldiği çalıştaylar düzenlenmiştir. 

Projenin 2020 yılı iş takvimi hazırlanmıştır. İş programına uygun olarak; 

 Proje 10 Aralık 2019 yılında düzenlenen Proje Açılış Etkinliği ile resmi olarak 
uygulanmaya başlanmıştır.  Aynı gün “1. Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı” 
gerçekleştirilmiştir. 

 Proje illeri olan Eskişehir ve Kütahya illerinde de Proje Açılış Çalıştayları gerçekleştirilerek 
Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimlerinde görev yapan paydaşlarımıza proje faaliyetleri 
sunulmuştur. 
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 Mart ayında pandemi tedbirleri nedeniyle meydana gelecek kısıtlamalar dikkate alınarak 
proje iş planı paydaşlarla istişare edilerek revize edilmiş; bazı faaliyetler ertelenmiştir.  

 ATD’nin ulusal politikalara ve planlara aktarılmasında ülke önceliklerimiz dikkate alınarak 
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planına entegre edilmesi kapsamında 
çalışmalar yapılmış ve eylem planı ve stratejiler güncellenmiştir. 

 Proje kapsamında yer alan faaliyetlerin oluşturulması amacıyla çeşitli ulusal ve 
uluslararası uzmanların katılımıyla proje faaliyetleri başlatılmıştır. 

 Karar destek sistemine altlık oluşturacak sistemler ve kullanılabilir verileri analiz etmek ve 
bir araya getirmek için; 

o Covid-19 tedbirleri kapsamında telekonferans üzerinden uzman grup 
toplantıları gerçekleştirilmiş, 

o Bakanlık birimlerinde mevcut olan verilerin kullanımı için toplantılar 
düzenlenmiş, 

o Veri gereklilikleri ve kullanımına uygunluk açısından analizler yapılmış, 
o Karar destek sistemleri, arazi tahribatı, çölleşme, toprak, uzaktan algılama, 

sosyoloji vb. bir çok alandan akademisyenler ile teknik toplantılar 
düzenlenmiş, 

o Ayrıca sistemin içeriği ve yol haritasına ait ilk taslak oluşturulmuştur. 

 5-6 Ağustos 2020 tarihlerinde ATD Çalıştayı gerçekleşmiştir. 

 Uygulamalı Çiftçi Okulları Yaklaşımı çerçevesinde toplantılar yapılmış, konuya ilişkin bir 
kavram notu hazırlanarak proje paydaşları ile paylaşılmıştır. 

 1 Ekim 2020 tarihinde tüm proje paydaşlarının katılımı ile online Uygulamalı Çiftçi Okulları 
Eğitimi düzenlenmiştir. 

 ATD “Ulusal İnteraktif Bilgi Paylaşım Platformu” kurulması için ilk aşama tamamlanmıştır.  

 Proje kapsamında biyogaz tesisleri kurulmasına ilişkin olarak uzmanlar tutularak, Proje 
illerini kapsayan bir fizibilite raporu hazırlatılmıştır. 

 Nasrettin Hoca Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi kafes tel eşik uygulaması, Kargı 
Barajı Entegre Rehabilitasyon Projesi Kafes Tel Çit Uygulaması ve Porsuk Çayı-1 Entegre 
Rehabilitasyon Projesi Kafes Tel Eşik Uygulaması olmak üzere üç adet mikro havza 
uygulamaları tamamlanmıştır. 

 Benzer şekilde proje alanında sosyo-ekonomik analizlerin yapılması için gerekli teknik 
arka plan hazırlanmış olup bahar aylarında anket ve Cinsiyet Eylem Planı hazırlıklarının 
yapılması öngörülmektedir. 

Orta Asya ve Türkiye’de Kurak Alanlarında Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi: Ülkelerin 
tecrübelerini ve iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması, ülkeler arası işbirliği mekanizmalarının 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje ortağı ülkeler: Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’dır. 2017-2021 yılları  arasında uygulanacak olan 
projenin toplam bütçesi 75.759.705 dolar olup, Türkiye’nin katkısı: 2.000.000 dolardır. 
CACILM-II Projesi kapsamında; 17-23 Haziran 2019 ile 21-26 Ekim 2019 tarihlerinde, Konya-
Mersin’de düzenlenen Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimlerine CACILM-II proje 
ülkeleri de katılım sağlamıştır. Pandemi koşullarından dolayı bölgesel planlamalarda 
yaşanan aksaklıklar nedeni ile sadece 17 Haziran 2020 yılında Çölleşme ile Mücadele 
Uluslararası Eğitimine CACILM-II proje ülkeleri katılımı sağlanmıştır. 

Türkiye Toprak Organik Karbonu Modeli ve Haritalanması Projesi: Küresel ve ulusal literatür 
araştırmaları ile toprak modellemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Karbon biyocoğrafya 
alanları oluşturularak ülke ölçeğindeki en geniş koordinatlı toprak organik karbon veri tabanı 
geliştirilmiştir. Türkiye’ye özgü Toprak Organik Karbon modeli ve haritası üretilmiştir. Türkiye 
toprakları (0-30 cm) için 3,516 milyon ton organik karbon stoku hesaplanmıştır. 2020 yılında, 
ATD Projesi kapsamında hazırlanacak olan Karar Destek Sisteminde kullanılmak üzere FAO 
izleme uzmanlarıyla model paylaşılmıştır.   
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Uluslararası İlişkiler 

Ankara Girişimi 

Türkiye, COP 12 kararlarının uygulanmasına katkı sağlamak üzere COP 12 esnasında 
Ankara Girişimi adı altında girişim başlatmıştır. 2016-2019 yıllarını kapsayan dört yıllık 
zaman diliminde Girişim kapsamında, Sekretarya’ya 5 Milyon dolar katkı yapmayı taahhüt 
eden Türkiye, 2020 yılı itibariyle katkının tamamını Sekretarya’ ya aktarmıştır. Çalışma 
planında yer alan faaliyetlerin tamamlanması maksadıyla daha önce 2020 yılına kadar 
uzatılan Ankara Girişiminin süresi, COVID-19’un yarattığı olumsuz koşullar sebebiyle ilave 
bir ödeme olmaksızın 2021 yılına kadar tekrar uzatılmıştır. Girişim kapsamında bugüne 
kadar;  3S Girişimi (Sürdürülebilirlik, Güvenlik ve İstikrar), Göç, Arazi Mülkiyeti, Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği, Basın İşbirliği, Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları Çalıştayı, Afrika Kuraklık 
Konferansı, Kolombiya’da Kuraklık Erken Uyarı Sistemi Pilot Projesi, Afrika, Orta ve Doğu 
Avrupa, Orta Asya Ülkelerine Yönelik ATD Hedef Belirleme Çalıştayı, Orta ve Doğu Avrupa 
ile Orta Asya, Pan Afrika Ajansı Ülkelerine yönelik Eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 2017 
yılından itibaren, her yıl bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan ilerleme 
raporları hazırlanmaktadır. 2020 yılında da bir önceki yıla ilişkin faaliyetleri kapsayan 2019 
yılı İlerleme raporu hazırlanmıştır. 

FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı  

Türkiye ve FAO arasında imzalanan Tamamlayıcı Anlaşmanın Ek-II’ si kapsamındaki 
Ormancılık Ortaklık Programıyla, Bakanlık tarafından 5 yıllık dönem için toplam 10 Milyon 
dolar katkı payı verilmesi taahhüt edilmiştir. FTFP kapsamında hâlihazırda iki proje 
bulunmaktadır. Program kapsamında başlatılan ilk proje: 3 Milyon dolar  bütçeli, “Türkiye’den 
Afrika’ya Köprüler (BRIDGES) Projesi” dir. Proje 2018-2021 yıllarını kapsamaktadır. Büyük 

Yeşil Duvar ülkelerinden olan Moritanya, Sudan ve Eritre’de uygulamaya başlanan ve üç yıl 
sürecek olan proje kapsamında toplam 5.000 ha alanda (Sudan’da 2.000 ha, Moritanya’da 
2.000 ha ve Eritre’de 1.000 ha) restorasyon faaliyetleri, odun dışı orman ürünlerinin 
geliştirilmesi, izleme sistemlerinin kurulması, bilgi yönetimi, farkındalık oluşturma/ iletişim ve 
görünürlük faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 
Program kapsamındaki ikinci proje ise: 2 Milyon dolar  bütçeli, “Orta Asya'da Bozuk Orman 
ve Diğer Ağaçlık Alanların Restorasyonu (FRIENDS) Projesi”dir. Proje dokümanı 2020 
yılında hazırlanmıştır. 

Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi 

Her yıl düzenli olarak düzenlenen uluslararası eğitim programına katılım sağlanmıştır. Her 
yıl 50’ye yakın ülkeden 100 kadar uzmana eğitim verilmektedir.  2019 programları içerisinde 
2 adet Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki 17-23 
Haziran 2019 tarihleri arasında Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü Etkinlikleri kapsamında 
Ankara-Konya ve Mersin’de 18 ülkeden (Benin, Burkine Faso, Fildişi Sahilleri, Eritre, 
Etiyopya, Gana, Gine, Nijer, Nijerya, Senagal, Güney Afrika, Sudan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan) 38 uzmanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İkinci 
uluslararası çölleşme ile mücadele eğitimi 21-26 Ekim tarihleri arasında 11 farklı Orta Asya 
ve Balkan ülkelerinden (Belarus, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Gürcistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Moldova, Sırbistan) toplam 23 uzmanın 
katılımı ile düzenlenmiştir. 20’ncisi düzenlenen eğitim programı 2019 yılında olduğu gibi 17 
Haziran Çölleşme ve Kuraklık Günü programı kapsamında tertip edilmiş olup, 68 ülke ve 2 
Uluslararası Ajanstan (Pan-Afrika Büyük Yeşil Duvar Ajansı ve Afrika Birliği Komisyonu) 
toplam 115 uzman katılım sağlamıştır. Bu son eğitimle birlikte bugüne kadar 110 ülkeden 
eğitim verilen uzman sayısı 953 ulaşmıştır.   

17 Haziran 2019 Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü Merasimi  

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1994 yılında, özellikle Afrika' da ciddi kuraklık ve/ veya 
çölleşme yaşayan ülkelerde BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin uygulanmasına dikkat 
çekmek ve arazi tahribatı konusunda halkın bilinçlenmesini sağlamak için 17 Haziran'ı 
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"Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" ilan etmiştir.  
2020 yılı “Çölleşme ve Kuraklık Günü” etkinlikleri kapsamında, “Çölleşme ve Kuraklık Günü 
ve Toprak Haftası” Programı, Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ve Birleşmiş Milletler 
Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası İcra Direktörü Sayın İbrahim THIAW’ın katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir. Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğe Bakanlık üst düzey bürokratları, 
Bakanlık personeli, STK'lar, Orman ve Ziraat Fakülteleri Dekanları ve personelinin katılımı 
sağlanmıştır.  Sayın Bakanımız tarafından, gençlerimizi çölleşme ve kuraklıkla mücadele 
konularında bilinçlendirmek amacıyla kurulan "www.collesmeyedurde.com" isimli dijital 
platformun duyurusu yapılmıştır.  

5.6.2. Erozyon Kontrol Faaliyetleri 

Türkiye, 1946 yılından bu yana süregelen, çölleşme/arazi tahribatıyla mücadele konusunda 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı 
çalışmaları başta olmak üzere önemli bir başarı ve deneyim elde etmiştir.  
Bu kapsamda, 2020 yılsonu itibari ile yaklaşık 9,8 milyon ha alanda ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları yapılmıştır. 
1946-2020 döneminde 2.491,548 ha alanda ağaçlandırma; 1955-2020 döneminde 
1.557,242 ha alanda erozyon kontrolü; 1998-2020 döneminde 3.417.301 ha alanda 
rehabilitasyon; 1962-2020 Döneminde 265,251 ha alanda mera ıslahı faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 
Türkiye dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk üç ülke arasında yer almıştır. Tüm bu 
faaliyetlere bağlı olarak 1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 Milyon ton/yıl 
iken, yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu, mera 
ıslahı, aşırı otlatmanın önüne geçilmesi, zirai alanlarda gelişmiş sulama teknolojilerinin 
uygulanması vb. iyileştirme çalışmaları sonucunda 2020 yılı itibariyle erozyonla taşınan 
toprak miktarı 140 milyon ton/yıl’ a düşmüştür.  
Bu sayede toprak taşınımı azaltılarak tarım alanlarının organik maddece zengin üst tabakası 
korunarak verimlilik arttırılacak, barajların ekonomik ömrü uzatılacak, su kalitesi iyileştirilerek, 
can ve mal kayıplarında azalma sağlanacaktır. 
2023 yılı hedefi olarak bu miktarın; tarım, orman ve mera alanlarında alınacak ilave tedbirler 
ile birlikte geliştirilen erozyon tahmin modeli ve izleme sistemi sonuçlarına bağlı olarak 130 
milyon ton/yıl’ a indirilmesi hedeflenmektedir. 

İzleme Sistemleri 

Türkiye Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) 

Su erozyonu sonucu oluşan yıllık ortalama toprak kayıplarının ortaya konulması amacıyla 
Dinamik Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) yazılımı geliştirilmiştir. Böylece yapılan 
çalışmalarla birlikte ana su havzası ölçeğinden parsel ölçeğine doğru artan hassasiyette 
arazi yönetim planlarına destek verecek önemli toprak erozyonu verilerini üretmek mümkün 
hale gelmiştir. 
Arazi kullanımı açısından değerlendirildiğinde Türkiye’de yer değiştiren toprağın %53,66’sı 
mera, %38,71’i tarım ve % 4,17’si orman alanlarında meydana gelmektedir. DEMİS 
yazılımıyla elde edilen sonuçların başta planlayıcı ve uygulayıcılar olmak üzere tüm 
kullanıcıların hizmetine sunulması amacıyla 2019 yılında “Türkiye Su Erozyonu Atlası” ve 
2020 yılında “Su Erozyonu İl İstatistikleri ile Toprak Erozyonu Kontrol Stratejileri 
(Sürdürülebilir Arazi/Toprak Yönetimi Uygulama ve Yaklaşımları)” Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürlüğü Yayınları adıyla basılı kitap hazırlanmıştır.  
Ayrıca hazırlanan Türkiye Su Erozyonu Haritasının her türlü doğal kaynak planlamasında 
altlık olarak kullanılmasına yönelik 2020/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
yayınlanmıştır.  
Su erozyonu sonucu oluşan toprak kayıplarının miktar ve şiddet sınıfı açısından, kullanıcı ve 
araştırıcıların kullanımına hızlı ve her an ulaşılabilir nitelikte sunulması, erozyon konusunda 
bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılması, toplumsal farkındalığın oluşturulmasına katkı 
sağlanması amacıyla mobil uygulama geliştirilmiştir.  
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Türkiye topraklarında su erozyonu sonucu yerinden oynayan toprak miktarlarının arazi 
kullanımı (tarım, orman, mera, diğer) ve eğime bağlı olarak niceliksel ve niteliksel ortaya 
konularak, başta planlayıcı ve uygulayıcılar olmak üzere Resmi İstatistik Portalı üzerinden 
yayınlanması sağlanmıştır. 

Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi (UDREMİS): Erozyon kontrol 

çalışmalarını planlamak, korumalı doğal kaynak kullanımını sağlamak, mühendislik 
çalışmalarında kullanılmak üzere bilimsel ve model tabanlı çalışmaların yapılması zorunluluk 
haline gelmiştir. Bu maksatla rüzgâr erozyonu izleme sistemi olan Ulusal Dinamik Rüzgâr 
Erozyonu Modeli İzleme Sistemi (UDREMİS) kurulmuştur.   
2020 yılı itibariyle kullanılan modele ilişkin tüm parametreler güncellenerek sisteme 
bütünleşik hale getirilmiştir. Böylece ulusal ölçekte rüzgâr erozyonu sonucu taşınan sediment 
miktarı ve rüzgâr erozyonu potansiyeline sahip alanlara ilişkin ilk sonuçlar başarı ile 
üretilmiştir. Yapılacak kalibrasyon ve validasyon çalışmaları sonucu elde edilen tüm veriler 
planlayıcı ve uygulayıcı birimler başta olmak üzere tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ar-Ge Projeleri 

Ülkenin %65’ini içeren kurak ve yarı kurak alanların sürdürülebilir yönetimi,  sürdürülebilir 
arazi kullanımı, arazi bozulumunun önlenmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlanması için 
Ar-Ge projeleri yapılmaktadır. 

 Farklı Orman Tipleri ve Diğer Arazi Kullanımındaki Alanlarda Yüzeysel Akış Miktarı, Akış 
Katsayılarının ve Toprak Kayıplarının Belirlenmesi (Çamlıdere, Erdemli ve Kastamonu) 
Örneği 

 Kuraklık ve Ekstrem Şartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti Ve Adaptasyonu Projesi 
(Kırşehir,Aksaray) 

 Humik Asit Yapıştırılmış Klinoptilolit Madeninin Rüzgâr Perdelerinde Kullanılabilecek Bazı 
Bitki Türleri Gelişimi Üzerine Etkisi Projesi 

 Burdur, Gediz ve Büyük Menderes Havzalarında Oyuntuların Oluşumu ve Rehabilitasyonu 
Projesi  

 Ahlat ve Alıç Genetik Kaynaklarının Korunması, İri Meyveli ve Kuraklığa Dayanıklı Türlerin 
Tespiti Projeleri   

 Yarı  Kurak İklim Bölgesinde Farklı Sulama Seviyelerinde,   İki Biyogübre ve Mikoriza’nın 
Bazı Gelir Getirici Türler Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Projesi (Ankara-Ayaş) 

 Yarı Kurak Yetişme Ortamında Farklı Toprak İşleme Metotlarında Toprak Nemi İzlenmesi 
Projesi   

 Marjinal (Tuzlu-Alkali) ve Rüzgâr Erozyonundan Etkilenmiş Alanlarda Bazı Baklagiller ve 
Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyonu Projesi 

 Karapınar Erozyonla Mücadele Sahasında Bitki Türlerinin Tespiti Ve Bitki Müzesinin 
Oluşturulması Projesi 

 Salisilik Asitin Ceviz Fidanlarında Donma Direncine Etkisinin Belirlenmesi Projesi 

 Kurak Yarı-Kurak Alanlardaki Dikim Başarısını Arttırmaya Yönelik Bitki Destek Ünitelerinin 
(Ekobox) Denenmesi Projesi 

 Erozyon ve Sel Kontrolü Eğitim Model Uygulama Projeleri (2020 yılında Kastamonu-
Tosya’da uygulanmıştır) 

 Model Mera Uygulama Projesi (Karaman) 

 Aydın İli Söke İlçesi Kisir Çayı Havzası Erozyon ve Sel Kontrolü Model Uygulaması (2020) 

 Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 

5.6.3. Etüt ve Proje  

Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı (2013-2019) 

Baraj havzalarının önemli kısmı, bitki örtüsünden yoksun, yüksek eğimli arazilerden 
oluşmaktadır. Bitki örtüsüyle kaplı olmayan havzalarda, yüksek sediment taşınımından 
dolayı barajlar hızla dolmaktadır. Büyük emek ve para harcanarak tesis edilen barajlarımızın 
ekonomik ömrünün artırılması, baraj göllerine gelen toprağın azaltılması, baraj ve su 
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havzalarının korunması, su kalite ve miktarının artması, yeni rekreasyon ve turizm alanlarının 
oluşturulması, yaban hayatı için yeni yaşam alanlarının oluşturulması gayeleriyle Baraj 
Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projeleri hazırlanmaktadır. Bu 
kapsamda 2020 yılı sonu itibariyle 4 adet Baraj ve Gölet Havzasında projelendirme 
çalışmaları tamamlanmıştır. 2020 yılında hazırlanmış projelerin listesi aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 
2020 yılı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projeleri:  

 Ankara Ayaş İlçesi Sinanlı Mahallesi Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projesi 

 Ankara Nallıhan Gökçekaya Barajı Yeşil Kuşak ve Erozyon Kontrolü Projesi 

 Konya Güneysınır İlçesi Mehmet Ali Göleti Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi 

 Konya Seydişehir İlçesi Akkise Göleti Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi 

Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı (2013-2019)  

İklim değişikliği ve insan etkilerine bağlı olarak dünyada ve yurdumuzda afetlerden dolayı 
ortaya çıkan can ve maddi kayıplar artmaktadır. Büyük şehirlerde meydana gelen sel 
hasarlarının neden olduğu maddi kayıplar neredeyse depremlerin neden olduğu maddi 
kayıplara yaklaşmaktadır. 
Can ve mal kayıplarına sebebiyet veren sel ve taşkınları başladığı yerden itibaren 
değerlendirerek yukarı havzalarda planlama ve projelendirme çalışmaları yürütülmektedir. 
Sel havzalarının yukarı kısımlarında yapılan ağaçlandırma, erozyon, sel kontrolü, mera ıslahı 
çalışmaları sonucunda tabii denge yeniden kurulması sağlanmaktadır. 
Yukarı Havza Sel Kontrolü Proje çalışmaları kapsamında 2020 yılı sonu itibariyle 13 adet sel 
havzasında projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 
2020 yılı Yukarı Havza Sel Kontrolü Uygulama Projesi: 

 Giresun İli Yağlıdere Havzası Üçtepe Köyü 

 Giresun İli Aksu Havzası Hisarlı Dere (Maden, Küknarlı ve Hisarlıköy) 

 Giresun İli Gelevera Havzası Ericek Köyü 

 Giresun İli Aksu Havzası Dereli deresi 

 Giresun İli Harşit Çayı Havzası Doğankent İlçesi Sadaklı ve Güdül Köyleri 

 Düzce İli Akçakoca İlçesi Sarıyayla Baraj Havzası Erozyon ve SKP 

 Elâzığ İli Palu İlçesi Gemtepe Köyü Yukarı Havza Erozyon ve SKP 

 Sivas İli Yıldızeli İlçesi (Salihiye, Reşadiye, Cumhuriyet ve Camii Mahalleleri) Han Irmağı 
Sağ Sahili 

 Yozgat İli Çekerek Çayı Havzası Aydıncık İlçesi 

 Çankırı Ilgaz Eskice Köyü Yukarı Havza SKP Erozyon ve SKP 

 Ağrı Patnos Dağalan, Armutlu, Çaputlu ve Köseler Köyü 

 Bursa İli Kestel İlçesi Dudaklı Mahallesi 

 Bingöl İli Solhan İlçesi Arakonak Beldesi 

Heyelan Kontrol, Çığ Kontrolü ve Taş ve Kaya Yuvarlanmaları Kontrol Projeleri 

Heyelanların sebebiyet verdiği zararların asgariye düşürülmesi amacıyla projeler 
hazırlanarak uygulamacı kurumlara gönderilmektedir. Projelendirme çalışmaları dışında 
ayrıca heyelana hassas (duyarlı) alanlar çalışılarak haritalandırılmakta ve karar destek 
sisteminde kullanılmak üzere uygulamacı ve planlamacıların hizmetine sunulmaktadır.   
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Heyelan Duyarlılık Haritalaması Proje çalışmaları 
kapsamında 2020 yılı sonu itibariyle 8 adet heyelan duyarlılık haritalaması tamamlanmıştır.  
2020 yılında tamamlanmış projeler; 

 Akçakoca Sarıyayla Barajı Havzası Heyelan Envanter ve Duyarlılık Projesi( Düzce) 

 Çekerek Çayı Havzası Aydıncık İlçesi Mikro havza Heyelan Envanter ve Duyarlılık Projesi 
(Yozgat) 

 Çekerek Çayı Havzası Çekerek İlçesi Mikro Havzası Heyelan Envanter ve Duyarlılık 
Projesi (Yozgat) 

 Pütürge İlçesi Heyelan Envanter ve Duyarlılık Projesi (Malatya) 

 Fatsa İlçesi Çalışlar Dere Mikrohavzası Heyelan Envanter ve Duyarlılık Projesi (Ordu) 
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 Bolaman Çayı Şahsene Dere Mikrohavzası Heyelan Envanter ve Duyarlılık Projesi (Ordu) 

 Bolaman Çayı Medrese Dere Mikrohavzası Heyelan Envanter ve Duyarlılık Projesi (Ordu) 

 Bolaman Çayı Ilıca Dere Mikrohavzası Heyelan Envanter ve Duyarlılık Projesi (Ordu) 

5.6.4. Çığ Kontrolü Projeleri 

Türkiye’nin özellikle kuzey-kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde, çığ riski oluşturan topoğrafik ve 
meteorolojik şartlara sahip dağlık alanlar mevcuttur.  
Dağlık alanlarda artan insan aktiviteleri (Turizm tesisleri, Avcılık, dağcılık vb.) sonucunda 
çığların sebep olduğu can kayıpları ve hasarlarda artış yaşanmaktadır. Çığların sebebiyet 
verdiği zararların azaltılması amacıyla aktif ve pasif çığ önleme teknikleri göz önünde 
bulundurularak uygulama projeleri üretilmektedir.  
2020 yılı sonu itibariyle 2 adet Çığ Kontrol Uygulama ve Değerlendirme Projesi tanzim 
edilmiştir: 

 Erzurum İli Erzurum-Çat-Bingöl Devletyolu Kar Siperi Projesi Yapımı 

 Karaman TEİAŞ Çığ Değerlendirme Projesi 

İllere Ait Potansiyel Çığ Başlama Bölgelerinin Belirlenmesi  

Jandarma Genel Komutanlığı’nın talebi üzerine 2018 yılı içerisinde Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu’da bulunan 10 adet İl’de çığ haritalama çalışmalarına başlanmış, 5x5 
m çözünürlüklü sayısal yükseklik modeli üzerinde belirtilen alanlarda topoğrafik analizler 
yapılmış ve meteorolojik veriler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 
potansiyel çığ başlama bölgeleri belirlenmiş ve 1/25.000 ölçekli paftalarda gösterimi 
sağlanmıştır. 

5.6.5. Havza Planlama ve Arazi Islahı Faaliyetleri 

Havza Planlama ve Rehabilitasyonu 

Su havzası bazında bütün sektörlerin ilgili tüm paydaşların müşterek çabalarıyla ekolojik, 
sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları içeren katılımcı bir anlayışla “Entegre Havza 
Rehabilitasyonu Plan ve Projeleri” yapılmakta ve uygulayıcılara gönderilmektir. Bu 
kapsamda 2020 yılı sonuna kadar 17 adet bütünleşmiş havza rehabilitasyon projesi 
hazırlanmıştır. 2020 yılında Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi örnek uygulamaları 
kapsamında, oyuntu ve dere ıslahı tedbirleri gayesiyle; 2,5 km uzunluğunda 621 adet kafes 
tel eşik tesisi yapılmıştır. 
2020 Yılında Hazırlanan Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri:  

 Kargı Barajı Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi 1 km. uzunluğunda 230 Adet Kafes 
Tel Eşik (Ankara, Beypazarı)  

 Porsuk Çayı-1 Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi 1 km. uzunluğunda 248 Adet Kafes 
Tel Eşik (Eskişehir, Sivrihisar) 

 Nasrettin Hoca Entegre Havza Rehabilitasyon Projesi 500 m. uzunluğunda 143 Adet 
Kafes Tel Eşik  (Eskişehir, Sivrihisar). 

Geçmişte uygulanan havza tabanlı projelerin incelenmesi ve raporlanması kapsamında 2 
tanesi hizmet alımı 1 tanesi teknik personel tarafından yapılmak üzere 3 adet raporlama işi 
gerçekleştirilmiştir. 

Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi   

Havzaların bütüncül olarak izlenmesine olanak veren “Havza İzleme ve Değerlendirme 
sistemi Sunum ve Yetkilendirme Modülleri” tamamlanmıştır. Türkiye Çölleşme Modeli 
tamamlanmış, 7 kriter ve 56 gösterge ile birlikte ulusal ölçekte çölleşmeye duyarlı alanlar 
tespit edilerek Türkiye Çölleşme Risk Haritası oluşturulmuştur.Türkiye Çölleşme Modülünün 
güncel veriler ile tekrar çalıştırılmasına ve mevcut veriler ile farklı senaryolar oluşturulmasına 
olanak sağlayan Analiz Modülü masaüstü yazılımı tamamlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 
Temel CBS eğitimi, İleri Düzey CBS eğitimi ve Sunum, Yetkilendirme ve Analiz Modülleri 
kullanıcı Eğitimleri yapılmıştır. Türkiye Çölleşme Modelinin; 2017 yılında 2, 2018 yılında 2 
olmak üzere toplamda 4 bölgede doğrulama ve kalibrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 
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Sistem temalarından biri olan “Toprak Erozyonu ve Kütle Hareketleri” teması kapsamında 
Erozyon Risk Haritası üretilerek sisteme entegrasyonu tamamlanmıştır. 

Toprak Bilgi Sistemi 

Başta tarım ve ormancılık sektörleri olmak üzere pek çok sektöre toprak verisi sağlamak, 
mükerrer toprak çalışmalarının önüne geçmek ve “Türkiye Ulusal Toprak Bilgi Sistemi”nin 
oluşturulma hedefine destek olmak amacıyla ‘‘Toprak Bilgi Sistemi’’ geliştirmiştir. 
Toprak Bilgi Sistemi aşağıdaki alt sistem ve projelerden oluşmaktadır. 

 Toprak Veritabanı 

 Mobil Cihazlarla Araziden Veri Toplama Sistemi (ARAZİmobil) 

 Laboratuvar Kayıt Sistemi 

 Toprak Portalı  
o 2020 yılında teknolojik gelişmeler ışığında toprak portalı veri tabanı ve web 

ara yüzü yenilenmiştir 

 Toprak Harita ve Etüt Karnelerinin Sayısallaştırılması Projesi  
o 2020 yılında 50 adet projeye ait bilgilerin sayısallaştırma işlemleri 

yürütülmüştür 

 Potansiyel Ormancılık Faaliyet Sahalarının Belirlenmesi  

 Yukarı Havzalarda Hidrolojik Sel Modellemesi Projesi 

 Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 

 Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi Projesi 
o 2020 yılında Faz-2/2 kapsamında pilot sahalarda “Taslak Arazi Örtüsü 

Sınıfları Haritası” üretilmiş ve istatistiki sonuçlar raporlanmıştır. Bunun yanı 
sıra Kitle Kaynak Yazılımı, Veri Aktarma-Ortaklaştırma ve Sınıflandırma Ara 
Yüzleri geliştirilmiştir. Algoritmaların eğitiminde ve doğrulamasında 
kullanılmak üzere pilot alanlarda uzaktan algılama yöntemleri ile veri 
toplanmıştır.  

o Faz-3 çalışmalarına 2020 yılı temmuz ayı itibari ile başlanmış olup Doğu 
Karadeniz, Sakarya ve Büyük Menderes su havzaları genişletilmiş pilot saha 
olarak belirlenmiştir. Genişletilmiş havzalarda yeni yersel gerçeklik verilerinin 
toplanması, sınıflandırma algoritmalarının geliştirmesi, yazılımların 
güncellenmesi ve ihtiyaç duyuldukça yazılımlara yeni bileşen eklenmesi 
işlemleri devam etmektedir. 

 Arazi Kapalılığı ve Bitki Örtüsünün Değişimi Trendinin İzlenmesi Projesi 

 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi 
o 2020 yılında biyogaz eğitim çalıştayı sahada gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet 

eşitliği eğitimi, uygulamalı çiftçi okulları çalıştayı ulusal proje uygulama birimi 
toplantısı ve biyolojik çeşitlilik izleme çerçevesi teknik toplantısı yapılmıştır. 
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5.7. DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR  

5.7.1. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi  

Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti  

2013 yılında başlatılan Ulusal “Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında 81 
ilin biyolojik çeşitlilik envanteri tamamlanarak, Ülke genelinde Biyolojik Çeşitlilik Haritası ortaya 
çıkarılmıştır.  
Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” 
kapsamında damarlı bitkiler, memeliler,  kuşlar, iç su balıkları, sürüngenler ve amfibiler canlı 
gruplarında 918 konu uzmanı ve akademisyen tarafından 25 bin adam/gün arazi çalışması 
gerçekleştirilerek 7 yılda tamamlanmış olup Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri 
Tabanı’na 1,9 milyon konumsal veri girişini yapılmıştır. Ayrıca 13.409 taksona ilişkin 852.644 
konumsal noktada envanter verisi toplanarak Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri 
Tabanına girişi yapılmıştır. 
Envanter çalışmalarında ayrıca ekonomik değere haiz taksonlara ilişkin envanter verişleri de 
toplanmakta olup, ülke ekonomisine girdi oluşturma potansiyeli taşıyan 2.934 adet taksonun  
tıbbi ve bitkisel ilaç olarak kullanıldığı saptanmıştır. Ülkesel omurgasız ve tohumsuz 
canlılarının da envanterinin çıkarılması amacıyla çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca biyolojik 
çeşitliliğin önemi hakkında farkındalık çalışmaları da devam etmekte olup, bu kapsamda kamu 
spotu ve kitapçıklar hazırlanmıştır. 
Son zamanlarda doğadan akrep toplanmasına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğüne vaki olan başvurularda artış gözlenmiştir.Biyolojik çeşitliliğin korunmasının 
sağlanması ve sürdürülebilir koruma kullanma dengesinin tesis edilebilmesi maksadıyla  
"Akrep Türlerinin Doğadan Yakalanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik"  11 
Haziran 2020 Tarihli ve 31152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesi 

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar 
neticesinde biyolojik çeşitliliğin gidişatında önemli role sahip olan tür ve habitatlar için izlemeye 
konu göstergeler belirlenmiştir.  
Proje sonucunda envanter çalışmaları tamamlanan 81 ilde tür/popülasyon ve 
habitat/ekosistem düzeyinde izleme çalışmaları yürütülmekte olup 292 flora, 218 fauna ve 263 
özellikli alan izlenmekte ve raporlanmaktadır.  

Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi 

2017 yılında başlatılan proje kapsamında biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi derlenip 
kayıt edilmekte ve koruma altına alınmaktadır. 
Proje ile, halkın tabii biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi 
geleneksel ürünlere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve ulusal geleneksel bilgi veri sistemi 
oluşturulması hedeflenmektedir. Derlenen bilgiler geleneksel bilgi veri tabanına 
kaydedilmektedir. Proje kapsamında derlenen geleneksel bilgilerin ana kategorileri; sağlık 
(halk ilacı veya şifa amaçlı BGB içeren uygulamalar), beslenme (gıda, baharat, içecek, maya, 
vb.), endüstriyel (boya, tekstil, yapı malzemesi, yakıt, el sanatları vb.), tarım- hayvancılık 
amaçlı geleneksel kullanımlardan oluşmaktadır. Proje sonucunda; 

 Biyolojik çeşitliliğine dayalı geleneksel bilgiler kullanılarak ürünlerin patentinin yabancılar 
tarafından alınması önlenebilecek, 

 Geleneksel bilgilere dayalı katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-
Ge faaliyetleri için veri ve bilgi sağlanmış olacaktır.  

Proje kapsamında 2018 yılında 7 ilin (Afyonkarahisar, Aydın, Ankara, Hatay, Erzurum, 
Samsun, Çorum), 2019 yılında ise 5 ilin (Bursa, Mersin, Kayseri, Gümüşhane, Şanlıurfa), 2020 
yılında 9 ilin (İzmir, Kırklareli, Trabzon, Van, Isparta, Sinop, Bartın, Aksaray, Mardin)   
çalışmaları tamamlanmıştır. 
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2020 yılında 20 ilde (Edirne, Tekirdağ, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Uşak, Adana, Osmaniye, 
Nevşehir, Bolu, Düzce, Tokat, Giresun, Ardahan, Iğdır, Kars, Hakkari, Malatya, 
Kahramanmaraş, Sivas) saha çalışmalarına başlanmıştır. 
Geleneksel Bilgi Yönetim Sistemine 2020 yılında aktif olarak veri girişine başlanmış 
bulunmaktadır. Sistemde 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 23.000 veri kayıt altına alınmış 
bulunmaktadır.  
2021 yılında 20 ilde (İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Adıyaman, Muğla, Denizli, Eskişehir, Antalya, 
Karaman, Kırşehir, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük, Amasya, Ordu, Rize, Ağrı, Bayburt, Siirt, 
Batman) daha saha çalışmasına başlanması, böylece 2021 yılı sonunda 41 ilde, 2023 yılı 
sonunda 81 ilde çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. 

Biyokaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları 

2007-2020 yılları arasında 80 vakada 21 farklı ülkeden 147 yabancı kişi hakkında yaklaşık 4,6 
Milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. 17.09.2020 tarihinde Aydın-Kuşadası’nda Rus 
uyruklu bir şahsın izinsiz böcek türleri topladığı tespit edilmiş ve Aydın Şube Müdürlüğü 
tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’na istinaden 73.747 TL idari para cezası kesilmiştir. 
Biyokaçakçılıkla mücadele konusu kolluk kuvvetlerinin eğitim programlarına ders olarak dâhil 
edilmiştir. Doğa eğitimleri kapsamında okullarda düzenli olarak biyokaçakçılık konusunda 
eğitim verilmektedir. Ancak pandemi nedeniyle 2020 yılında yüz yüze eğitim yapılamamış, 
uzaktan hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 
Biyokaçakçılık verilerinin paylaşımının ve biyokaçakçılık vakalarının takibinin sağlanması 
amacıyla Biyokaçakçılıkla Mücadele Bilgi Sistemi kurulmuştur. Sistemde bulunan veriler 
İçişleri Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde kolluk birimleri ile paylaşılmaktadır. 

Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesinde Kapasite Artırımı Projesi (Yeni Proje) 

Proje kapsamında; türlerin ve özellikli alanların izlenmesinde ihtiyaç duyulan teknik ve 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile;  

 İzlemeye konu flora ve fauna türleri ile özellikli alanlara yönelik izleme metodolojilerini içeren 
kılavuz dokümanının hazırlanması, iller bazında yürütülen izleme çalışmalarında standart 
izleme metodolojilerinin kullanılmasının sağlanması, 

 Ülke genelinde sabit, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir izleme verilerinin üretilmesi için standart 
izleme metotlarının belirlenmesi,  

 İzlenecek tür ve alanların sürdürülebilir biçimde korunması amacıyla farkındalığın 
sağlanması,  

 Yerel bazda izlenen tür ve alanların biyolojik çeşitlilik ve geleceğimiz için önemini 
vurgulayan hedef kitlelere yönelik tanıtımının sağlanması, 

 Ülke bazında standart izleme sağlanarak elde edilecek izleme sonuçlarının 
değerlendirilmesi ve yorumlanması ile karar verme ve politika oluşturma süreçlerine destek 
sağlanması, 

 Proje kapsamında elde edilecek verilerin gelecekteki değişimlerin tahmin edilmesine uygun 
altlık oluşturması, 

 2023 vizyonunda hedeflenen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik İzleme Programına" altlık 
oluşturması hedeflenmektedir. 

 Projenin bütçesi; 2021 yılı için 400.000 TL, 2022 yılı için 1.400.000 TL, 2023 yılı için 
1.250.000 TL olmak üzere toplam 3.050.000 TL’dir. 

5.7.2. Korunan Alanlar 

Biyolojik çeşitliliğini korumak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak 
amacıyla 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı 
Koruma Alanları ve Tabiat Anıtları ilan edilmektedir. Bugün Ülke genelinde 45 adet Milli Park, 
250 adet Tabiat Parkı, 115 adet Tabiat Anıtı ve 31 adet Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır. 
Bu kapsamda; 

 Korunan alanların sürdürülebilir yönetimi için Uzun Devreli Gelişme Planı, Gelişme Planı ve 
Yönetim Planları yapılmaktadır. 
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 2020 yılında Aralık ayı itibariyle 74 adet plan onaylanmıştır. 2021 yılında 30 adet plan 
onaylanması hedeflenmiştir. 
2020 yılı içerisinde 5 korunan alanda imar planı onaylanmış, 65 adet korunan alanda da vaziyet 
planı, mimari ve peyzaj projesi çalışmaları tamamlanmıştır. Bununla birlikte 19 alanda imar 
planı, 46 alanda da proje çalışmaları devam etmektedir.  2020 yılı sonuna kadar 65 korunan 
alanda imar planı ve proje çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.  
2011-2019 yılları arasında toplamda 292 adet METT uygulaması yapılmıştır. 2019 yılı Bakanlık 
Stratejik Planı kapsamında 50 (27 MP+23 TP) alanda Yönetim Etkinliği İzleme çalışmaları 
gerçekleştirilmiş olup 2020 yılında 50 adet korunan alanda çalışma yapılması 
hedeflenmektedir. 
Yapılan iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sonucunda korunan alanlarda ziyaretçi sayısı her 
yıl artış göstermiş ve 2019 yılında 51,8 Milyon, 2020 Aralık ayı sonu itibarıyla ise 32,8 Milyon 
olarak gerçekleşmiştir.  
Korunan alanlarda yapılan ziyaretçi memnuniyet anketlerinde 2019 yılı memnuniyet oranı 
%85,79, 2020 yılı ise %86,07 olarak gerçekleşmiştir. 

Milli Parklar  

Milli Parklar” kavramı ilk defa 1956 tarihli 6831 Sayılı Orman Kanunun 25. maddesinde yer 
almış ve Yozgat Çamlığı 1958 yılında ilk milli park olarak ilan edilmiştir. 1958 yılında Karatepe-
Aslantaş Milli Parkı, 1959 yılında Soğuksu Milli Parkı ile Kuş Cenneti Milli Parkı,  1960-1970 
yılları arasında Uludağ Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes 
Deltası Milli Parkı, Spil Dağı Milli Parkı, Kızıldağ Milli Parkı ilan edilerek ülkemizdeki korunan 
alan sayısı artmaya başlamıştır. 

Küre Dağları Milli Parkı: Doğal yaşlı ve bakir ormanları, habitat ve peyzaj zenginliği, dünyaca 
önemli kanyon ve mağaraları, şelaleleri, jeolojik/jeomorfolojik özellikleri, bitki çeşitliliği, yaban 
hayatı zenginliği, kültürel ve mimari özelliklere sahip Türkiye’nin en önemli eko-turizm 
merkezlerinden biri olan milli parkımızdır. 2017-2020 yıllarını kapsayan cam seyir terasları, 
yürüyüş yolları ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 2021 yılında da doğaseverlerin 
ihtiyaç duyduğu tesislerin yapılması hedeflenmektedir. 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 
143.892 kişi ziyaret etmiştir. 

Ilgaz Dağı Milli Parkı: Önemli kış turizm merkezlerinden olan milli parkta yeni imar planı 
yapımında son aşamaya gelinmiştir. Ormanları, zengin biyolojik çeşitliliği ve önemli kış turizmi 
tesis ve otellerini barındıran milli parkı yılda ortalama 300 bin kişi ziyaret etmektedir. 

Kaçkar Dağları Milli Parkı : Rize’de 52.970 hektar alanda yer alan park 31.08.1994 tarihinde 
milli park ilan edilmiştir. Ziyaretçilerin alana ulaşımının sağlanması amacıyla mevcut yolun 
beton ile kaplanması çalışmaları tamamlanmıştır. 

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı: Kuşadası ve Söke ilçe sınırları içinde, 
27.675 hektarlık alanda yer almaktadır. Temiz denizi, ormanları, zengin biyolojik çeşitliliği ve 
tarihi-kültürel mekanlarından yararlanmak için 2020 Aralık ayı itibariyle 1.614.664 kişi ziyaret 
etmiştir.  

Aladağlar Milli Parkı : Aladağlar Milli Parkı 545.240 dekar alana sahip olup 21.04.1995 
tarihinde ilan edilmiştir. Kayseri Niğde ve Adana illerimizi kapsamaktadır. Gerçek anlamda bir 
jeomorfolojik açık hava müzesidir. Milli Park ve yakın çevresi; derin vadileri, eşsiz zirveleri, dik 
ve sarp buzul kayalıkları, keşfedilmeyi bekleyen mağaraları, görkemli kanyonları, yaban hayatı, 
ormanları, yüksek platoları, yaylaları, akarsuları, debisi ve düşüş yüksekliği ile Türkiye’nin en 
büyük ve ilgi çekici pınar takım şelalelerini bünyesinde barındırmaktadır.  Kayseri bölümünde 
sel tahribatı sonucu Kapuzbaşı Şelalesi ana derede oluşan oyuntuların istinat duvarı ile 
tahkimatı yapılmıştır.  Niğde Bölümü Demirkazık Köyünde yapımı 2019 yılında tamamlanan 
İdare ve Ziyaretçi Merkezinin çevre düzenleme çalışmaları ve merkez için tefrişat malzemesi 
alımı gerçekleştirilmiştir.  
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Uludağ Milli Parkı : Bursa’da, 11.338 ha alanda 20 Eylül 1961 tarihinde milli park ilan edilmiş 
olup,12.762 ha alana sahiptir. Kapalı Devre Kamera Sistemi işi tamamlanmıştır. Uludağ Milli 
Parkını 2020 Aralık ayı sonu itibariyle 1.486.656 kişi ziyaret etmiştir. 

Beyşehir Gölü Milli Parkı : Konya ili Beyşehir ve hüyük ilçe sınırları içerisinde bulunan 82.156,9 
hektar alan 11 Ocak 1993 tarihinde milli park olarak ilan edilmiştir.  Beyşehir Gölü Milli Parkına 
gelen ziyaretçiler ve tabiat turizmi faaliyetleri kapsamında İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi 
yapımı, Kuş Gözlem Kuleleri, Seyir Terasları vb. yapı işleri gerçekleştirilmiş olup 2020 yılında 
da orman yolu tamir bakımı ve 3 adet yürüyüş yolu projesi tamamlanmıştır. Beyşehir Gölü Milli 
Parkını 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 204.746 kişi ziyaret etmiştir. 

Beydağları Sahil Milli Parkı: Beydağları Sahil Milli Parkı içerinde bulunan Günübirlik Kullanım 
Alanlarından; Küçük Çaltıcak (201.700 m2), Bahçecik-2 (34.520 m2), Çifteçeşmeler (41.100 
m2), Yarıkpınar (7360 m2), Çıralı Yanartaş Mola Noktası (12.200 m2), Göynük-2 Durak Noktası 
(1508 m2) na ait, 1/5000 ölçekli, 1/1000 ölçekli ve ağaç röleveli halihazır haritalarının yapımı 
işi tamamlanmıştır. Milli Park içerinde Çalıştepe Parkuru yürüyüş güzergahında, bilgilendirme 
ve tanıtım ikaz levhaları yapımı ile Gelidonya parkuru tamamlanmıştır. Milli Parka ait Uzun 
Devreli Gelişme Planı 31.12.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Kovada Gölü Milli Parkı: Isparta ili, Sütçüler ve Eğirdir ilçesi sınırları içerisinde toplam 6534 
hektar alan 1970 yılında “Kovada Gölü Milli Parkı” olarak belirlenmiştir. 2020 yılında, 360 
derecelik açıyla panoramik görüntü imkânı veren Manzara Seyir Kulesi yapımı 
tamamlanmıştır. Alanda, engelsiz yürüyüş yolu yapımı tamamlanmıştır. 

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı: Türkiye’deki en büyük subasar ormanıdır. I.ve II. Derece 
Doğal Sit Alanı olarak koruma altındadır. Yıldız (Istranca) Dağları’ndan Karadeniz sahillerine 
doğru akan derelerin taşıdığı alüvyonların birikmesi ve mevsimsel olarak sular altında kalması 
sonucu longoz ormanları oluşmuştur. Milli Park içerisindeki taşkın alanlar ve su basar 
ormanları birbirinden farklı deniz, göl ve orman ekosistemlerini oluşturur. Milli Park içerisine; 
iskeleler, kuş gözlem kuleleri, giriş takı, yağmur barınağı, asma ve ahşap köprüler, tabelalar, 
otopark ve yol ıslahı yapım çalışmaları tamamlanmıştır.  

Yedigöller Milli Parkı: Merkez İlçede yer alan 1.623 ha saha 1965 tarihinde milli park ilan 
edilmiştir. UDGP 28.01.2016 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yılda ortalama 215 Bin 
kişinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkında trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Yedigöller 
Mengen yönü istikameti 4. km bulunan Elten deresi orman yolu alternatif yol olarak planlanmış 
olup, 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.  Ayrıca ziyaretçilerin bilgilendirilmesi 
amacıyla yol üzerinde çok amaçlı dijital bilgilendirme (alan yoğunluğu, Genel Müdürlük ve 
Valilik talimatları, yol durumu vb.) totemi yapılmıştır. Alan içindeki kanalizasyon hatları ve diğer 
altyapı çalışmaları devam etmektedir.  

Kuşcenneti Milli Parkı: Bandırma, Manyas ve Gönen ilçelerinde yer alan 17.058,37 hektarlık 
saha 27.07.1959 tarihinde milli park ilan edilmiştir. 2020-2022 yıllarına sâri olan Kuşcenneti 
Milli Parkı Geliştirme Projesi kapsamında, tabiat eğitimi ve ziyaretçi tanıtım merkezi, göl kenarı 
yürüyüş yolu ve tak projeleri hazırlatılmış olup, söz konusu projenin sahaya uygulanmasına 
başlanılmıştır. Ayrıca Kuşcenneti Milli Parkı, Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta 
ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen “Avrupa Diploması”nın en üst kategorisi olan A 
sınıfı diplomayla 1976 yılında ödüllendirilmiştir. Diploma yükümlülükleri kapsamında her yıl 
milli parka ilişkin genel koşullar, konsey tarafından getirilen önerilere ilişkin çalışmalar, korunan 
alan yönetimi, milli parkın sınırları ve diğer hususları içeren bir Yıllık Rapor hazırlanmakta ve 
Avrupa Konseyine sunulmaktadır. Alanda ki çalışmalar sonraki yıllar içinde devam edecektir. 

Tarihi Milli Parklar 

Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı : 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt’te Büyük 
Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen ve Selçukluların mutlak 
zaferi ile neticelenen Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk, gerek İslam ve gerekse dünya 
tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici neticelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Hem İslâm tarihinde hem de dünya tarihinde büyük bir dönüşümün yaşandığı ve yeni bir 
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dönemin başlangıç noktası sayılabilecek Malazgirt Meydan Muharebesi’nin geçtiği sahalar 
gelecek nesillere milli şuur kazandırabilmek için 17.03.2018 tarihinde 238 hektarlık saha 43. 
milli park olarak ilan edilmiştir. 2018 yılında 1. etap kapsamında; tören alanı, fetih yolu, 
namazgâh, helikopter pisti ve hizmet üniteleri 2019 yılında 2. etap kapsamında; millet bahçesi, 
millet kıraathanesi ile çevre ihata, giriş kapıları yapılmıştır. 2020 yılında 3. etap kapsamında 
ise; idari bina, cami tadilatı, ek hizmet üniteleri ile alt yapı ve çevre düzenleme işleri yapılarak 
2020 törenleri Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerinde gerçekleştirilmiştir. 3. etap ek 
çalışmaları Ağustos 2020 törenlerine müteakip başlamış olup Muş İl Özel İdaresi Köylere 
Hizmet Götürme Birliği tarafından devam etmektedir. 

Sarıkamış Allahu-Ekber Dağları Tarihi Milli Parkı : Erzurum-Şenkaya ilçesi ve Kars-Sarıkamış 
ilçesi sınırlarında yer almakta olup, 22.519 hektar alana sahiptir. 19.11.2004 tarihinde tarihi 
milli park ilan edilmiştir.  Park alanında Sarıkamış Harekatında şehit olan askerlerimize ait 20 
tane şehitlik bulunmaktadır. 2014 yılında yapımına başlanmış olan projenin  %92 oranında 
genel fiziki gerçekleşmesi sağlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır. Proje dahilinde İdare 
binası, Kafkas Araştırma Merkezi Binası, Panoroma 1915 Binası, Mescit, Hilal Fuaye, 
Konferans Salonu, Yıldız Teras yapılmaktadır Proje ile tarihi farkındalığın ve turizm 
potansiyelinin artırılması hedeflenmektedir. 

Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı : Ankara’nın Polatlı ve Haymana İlçelerinde 
toplam 13.850 hektar alana sahip olup 14 parçadan oluşmaktadır. 08.02.2015 tarihinde Tarihi 
milli park ilan edilmiştir.  Milli parkın tanıtım amaçlı 10.700 m2 kullanım alanına sahip tanıtım 
merkezinin yapım işi tamamlanmıştır. Tanıtım merkezinin sanatsal imalatları ve alan 
düzenlemeleri (otopark, peyzaj, amfi vb.) tamamlanmıştır. Tanıtım merkezi açılışa hazır 
durumdadır. 2021 yılı için öngörülen ödenek ile Milli Park içerisindeki alan düzenleme işleri ile 
Haymana Ziyaretçi Merkezinin iç düzenleme işlerinin yapılması planlanmaktadır. 

Troya Tarihi Milli Parkı :Troya antik kenti ve çevresi 07.11.1996 tarihinde tarihi milli park ilan 
edilmiş olup, içinde 6 adet köy bulunmaktadır. Troya UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 
bulunmaktadır. 2018 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Troya yılı ilan edilmiş ve bu kapsamda 
hazırlanan 2018-2020 “Troya Tarihi Milli Parkı Geliştirme Projesi” onaylanmıştır. Troya Tarihi 
Milli Parkında 2003-2019 döneminde yapılan yaklaşık toplam 121 Milyon TL yatırımın güncel 
verilere göre %22’si Bakanlıkça, %78’i ise özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje 
kapsamında 3 Köyün imar planları hazırlanmış, kalan 2 köyde çalışmalara devam edilmektedir. 
Troya Tarihi Milli Parkını 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 188.698 kişi ziyaret etmiştir. 

Başkomutan Tarihi Milli Parkı:Milli tarihimiz açısından önemli olan İstiklal Harbimizde Büyük 
Taarruz emrinin verildiği ve 2.543 şehidimizin yattığı, yeniden "bayrak" olduğumuz, bütün 
Dünya’ya Türk’ ün gücünü bir kez daha gösterdiğimiz bu topraklar, Türkiye’nin 17. milli parkı 
olarak 1981 yılında ilan edilmiştir. Afyon, Kütahya, Uşak illeri sınırları içinde 348.340 dekar 
alanda yer almakta olup 1981 yılında milli park ilan edilmiştir. Başkomutan Tarihi Milli Parkında 
bulunan 17 adet anıt ve şehitliklerin bakım-onarım ve çevre düzenleme çalışmaları her yıl 
düzenli olarak devam etmektedir. 2020 yılı yatırım iş programı kapsamında; Büyük Taarruz 
Şehitliği' ne anıt yapımı ve kaide onarımı ihalesi yapılmış olup, iş tamamlanmıştır. Dumlupınar 
Şehitliği çevre düzenleme, sulama sisteminin bakım-onarımı ve çevre aydınlatmanın bakım-
onarımı işlerine ait ihaleler yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Şehit Sancaktar 
Röleve Uygulama Projesi ve Zafertepe Gençlik Merkezi Alt Yapı Uygulama Projeleri 
yaptırılmıştır. 

Tabiat Parkları 

Küçükelmalı Tabiat Parkı: 2018 yılında başlanan Küçükelmalı Tabiat Parkı Projesi kapsamında 
kaynak değerlerin korunarak yöredeki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Projenin tamamlanması Covid-19 salgını nedeni ile uzamış olmakla birlikte 2021 yılı Haziran 
ayında bitirilmesi beklenmektedir. Bugüne kadar; 1 Km’lik stabilize yolun bakım ve onarımı, 
250 kişilik fosseptik, elektrik, su deposu ve su isale hattı, yürüyüş yolları, kır lokantası, çatılı ve 
çatısız piknik üniteleri, yürüyüş yolları, barbeküler, mescit, yöresel ürün satış ünitesi, su 
sporları merkezi, karavan alanı, sıhhi tesis ve kuş gözlem kulesi ve çevre düzenlemesi işleri 
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%95 oranında tamamlanmıştır. Tabiat parkı için iş programı %100 tamamlanmıştır. 
Küçükelmalı Tabiat Parkını 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 3.168 kişi ziyaret etmiştir. 

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı: Ayvalık ilçesinde yer alan 19.624,27 ha saha 21.04.1995 
tarihinde tabiat parkı ilan edilmiştir. Ayvalık Adaları Tabiat Parkında 2003-2019 yılları arasında 
yapılan ve 10.03.2020 gün ve 31064 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
parkın tamamı Bakanlık tarafından yapılmıştır. 2020 yılında Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 
Pınarboğazı, Dalyan ve Kumru Burnu Günübirlik Kullanım Alanlarına Ait 1/5000 ve 1/1000 
Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları tamamlanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
alınan kıyı kenar çizgisi planlara işlenerek Ocak 2021’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 
teslim edilmiş olacaktır. Alana ait peyzaj projeleri de hazırlanmıştır. Ayvalık Adaları Tabiat 
Parkını 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 1.323.119 kişi ziyaret etmiştir. 

Akdağ Tabiat Parkı: Afyon-Sandıklı ve Denizli ili Çivril ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat 
Parkı 14.781 Hektar alanı kaplamaktadır. 29.06.2000 tarihinde park alanı olarak ilan edilmiştir. 
2020 yılı yatırım iş programı kapsamında; Çevre düzenleme (Foseptik, Kilit parke, çevre ihata, 
duvarı ve giriş Takı)  ihalesi yapılmış ve çalışmalar tamamlanmıştır. Ayrıca Akdağ Tabiat 
Parkında, 7 km uzunluğunda yolun tamir ve bakımı yapılmıştır. Akdağ Tabiat Parkını 2020 yılı 
Aralık ayı sonu itibariyle 267.397 kişi ziyaret etmiştir. 

Topuk Yaylası Tabiat Parkı: Kütahya Domaniç İlçesinde yer alan 780 dekarlık saha 21.03.2017 
tarihinde Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Domaniç ilçesi Topuk Yaylası Tabiat Parkında 2020 yılı 
içerisinde tabiat parkı içerisine günü birlik kullanım alanında yeraltı elektrik hattı ve çevre 
aydınlatma yapımı işi, ahşap köprü, giriş takı ve 100 adet ahşap piknik masası yapımı işi, giriş 
kontrol ünitesi ihalesi yapılmış olup çalışmalar da tamamlanmıştır. 

Musaözü Tabiat Parkı : Musaözü Mesire Yeri iken 11.07.2011 tarih 903 sayılı Bakanlık Olur’u 
ile tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde Merkez İlçe’ ye 21 km 
uzaklıkta 50 hektar büyüklüğündedir. Musaözü Tabiat Parkında yapılması planlanan 
konaklama kullanım bölgesinin bulunduğu alan için saha içi enerji nakil hattı ve çevre 
aydınlatma ihalesi, yapılacak olan bungalov, karavan, çadır, kır evi, giriş kontrol ünitesi ve ortak 
kullanım alanları vb. yerlere gerekli olan elektriğin ana hattı ve saha içi yolda çevre 
aydınlatması enerji nakil hattı ve aydınlatma işleri tamamlanmıştır.  

Salda Gölü Tabiat Parkı : Tabiat Parkı içerisinde, ziyaretçilerin doğa ve yaban hayatı hakkında 
bilgi alabildiği modern bir ziyaretçi merkezi 2019 yılı sonunda tamamlanmıştır. 2019 yılında 12 
hektar olan tabiat parkı sınır revizyonu sonucunda 57 hektara çıkarılmıştır. Sınır değişikliği 
yapılan alanda ağaç röleveli hali hazır harita çalışmaları Temmuz ayında tamamlanmıştır. 
2020 yılında, alan giriş kontrol üniteleri (alanın iki ayrı giriş kapısı bulunmakta), piknik masaları, 
çöp konteyneri, tabela, kamelya yapımları tamamlanmıştır. Çeşme ve bulaşık yıkama ünitesi, 
ahşap tabela, amfi tiyatro, kuş yuvası üniteleri gibi çevre düzenleme işleri tamamlanmıştır.  
Salda Gölü Tabiat Parkını 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 145.059 kişi ziyaret etmiştir. 

Dülükbaba Tabiat Parkı:11.07.2011 tarihinde tabiat parkı ilan edilmiş olup, 306 hektardır. 
Alanda İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi, 3’lü alışveriş ünitesi, Mescit, Çadırlı Kamp Alanı, 
Kır kahvesi, Kır Lokantası, Doğa Eğitim Merkezi, Biyolojik Gölet, tuvalet, piknik üniteleri vs. 
bulunmaktadır. 2019 yılı ziyaretçi sayısı 1.066.547 olup yoğun ziyaretçi potansiyeline sahiptir. 
2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 51.275 kişi ziyaret etmiştir. 

Abant Gölü Tabiat Parkı :Abant meydan düzenleme, yürüyüş ve bisiklet yolu projeleri 
hazırlanmış olup birinci etap Abant Gölü Tabiat Parkı araç, bisiklet ve yaya yolları güzergâh 
iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Kartal yuvası bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Göl 
çevresi tretuvar, kilitli parke taşı bakım ve onarımları yapılmıştır. Ayrıca 25 adet köy ürünleri 
satış ünitesi yapımı tamamlanmıştır. Yılda ortalama 730.000 kişinin ziyaret ettiği Abant Gölü 
Tabiat Parkında Kapalı devre kamera ve alan içerisinde uyulması gereken kuralların, trafik ve 
pandemi ile ilgili alınması gereken tedbirlerinin duyurulduğu anons sistemi kurulmuştur. Abant 
Gölü Tabiat Parkını 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 658.865 kişi ziyaret etmiştir. 
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Çamkoru Tabiat Parkı :Çamkoru Erişilebilir Tabiat Parkı Uygulamaları Projesi kapsamında 
2020-2021-2022 yılları için ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı için gönderilen ödenek ile engelli 
bireylerin de rahatça kullanabileceği yürüyüş yolları, otopark, tuvalet, çevre düzenleme işleri 
yapılmakta olup, fiziki gerçekleşme oranı %50 nakdi gerçekleşme oranı %45’tir. 2021-2022 
yıllarında projenin kalan kısımlarının tamamlanması hedeflenmektedir. 

Kumluk Tabiat Parkı: Adana-Karataş Belediyesi ile 28.08.2019 yılında imzalanan işletmecilik 
sözleşmesi sonrası sahada bulunan kır lokantası ve orman köşkleri ziyaretçi kullanımına 
açılarak alanın cazibesi arttırılmıştır. 2021 yılında işletmeci tarafından yeni kır evleri yapımına 
devam edilerek ziyaretçi memnuniyetinin ve konaklama kapasitesinin arttırılması 
hedeflenmektedir. 

Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı :Sinop ilimizde yer alan ve irili ufaklı 28 adet şelaleyi içeren; 
bölgesinin önemli doğal kaynaklı cazibe merkezi olan yılda ortalama 250 Bin kişinin ziyaret 
ettiği tabiat parkında sözleşme gereği müstecir tarafından kır lokantası, mescit, tuvalet, çocuk 
oyun alanı vb yatırımları yapılmış olup idaremiz tarafından da çeşitli yatırımlar yapılarak alanın 
doğal yapısının korunarak ziyaretçi potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Ulugöl Tabiat Parkı :Tabiat parkı 26,56 ha büyüklüğünde, Ordu İli, Gölköy İlçesinde yer 
almakta olup 06.04.2018 tarihinde onaylı Gelişme Revizyon Planı bulunmaktadır. Alan göl ve 
orman kaynak değerlerine sahip olmakta olup 2020 yılına kadar tanıtım ve ikaz levhası, piknik 
üniteleri, araç yolu, elektrik hattı ve trafo plan projesi, enerji nakil hattı, çevre ihata, istinat 
duvarları, giriş ve kontrol noktası turnike, gelişme revizyon planı, peyzaj projesi, çocuk oyun 
alan, yürüyüş yolu düzenlemesi, sosyal tesis, mescit ve şadırvan, alan düzenlemesi işleri 
tamamlanmıştır. 2020 yılında; kır lokantası (sosyal tesis) yapılması için ödenek ayrılmış olup, 
28.08.2020 tarihinde 2020-2021 Yıllara Sari  ihale yapılmıştır. 15.09.2020 tarihinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanmıştır. 

Vezirsuyu Tabiat Parkı: Tabiat parkı 288 ha büyüklüğünde, Samsun ili, Vezirköprü ilçesinde 
yer almakta olup 06.04.2018 tarihinde onaylı gelişme planı bulunmaktadır. Alan baraj gölü ve 
orman kaynak değerlerine sahip olmakta olup 2020 yılına kadar hali hazır harita ve gelişme 
planı yapımı, su isale hattı, su deposu, su kuyusu yapımı, çevre ihata, enerji nakil hattı, 
kanalizasyon ve altyapı, arıtma tankı, ikaz levhaları, giriş kontrol noktası turnike, spor üniteleri, 
kır lokantası, büfe, mescit, tuvalet, piknik üniteleri, 3+3+1 bebek bakım odası mescit ve tuvalet 
binası, giriş kontrol noktası,  idare ve ziyaretçi merkezi, çevre düzenlemesi işleri 
tamamlanmıştır. 2020 yılında; su isale hattı, ziyaretçi tanıtım merkezi ile kır lokantasının peyzaj 
işleri tamamlanmıştır. 2021 yılında ise yöresel ev-kültür evi yapılması planlanmaktadır. 

Ballıca Mağarası Tabiat Parkı: Alanda bugüne kadar; mağara içi korkuluklar, mağara içi 
aydınlatma, jeolojik etüt, giriş takı yapılması, tanıtım ve ikaz levhaları, gelişme planına uygun 
şekilde peyzaj ve uygulama projesinin hazırlanması, asfalt yol ve bariyer, kır lokantası ve büfe, 
ahşap yürüyüş yolu, altyapı tesisi, içmesuyu tesisi, çadırlı kamp alanı, istinat duvarları, muhtelif 
peyzaj işleri tamamlanmıştır. 2020 yılında; İstinat duvarları, plan proje yapımı, güvenlik ve 
mağara içi tabii yaşamın izlenmesi için kamera sistemi kurulması, sathi yol kaplama ve tanıtım, 
ikaz levhaları yapım işleri tamamlanmıştır. 2021 yılında ise alan düzenlemesi ve mağara eylem 
planı yapılması planlanmaktadır. 

Isırlık Tabiat Parkı :Rize’de 12 ha alanda yer alan park 02.04.2015 tarihinde tabiat parkı ilan 
edilmiştir. Tabiat Parkının tamamını orman ekosisteminden (Kızılağaç-kestane, orman toprağı) 
oluşturmaktadır. 2017 yılında hazırlanan peyzaj projesinin 1. Etap altyapı çalışmaları, 2018 
yılında tamamlanmıştır. 2. etap çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Isırlık Tabiat 
Parkını 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 29.898 kişi ziyaret etmiştir. 

Handüzü Tabiat Parkı :Rize’de 445 ha alanda 02.12.2014 tarihinde tabiat parkı ilan edilmiştir. 
Ziyaretçilerin alana ulaşımının sağlanması amacıyla mevcut yolun beton ile kaplanması 
çalışmaları tamamlanmıştır. 

Dumanlı Tabiat Parkı :Erzincan-Refahiye ilçesinde 681 ha alana sahip olup, 03.08.2017 
tarihinde tabiat parkı ilan edilmiştir. Sahanın peyzaj projesi yapım işi çalışmalarına 2018 yılında 
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başlanmıştır. Proje dahilinde giriş kontrol ünitesi, kır lokantası, mescit, tanıtım birimi, idare ve 
konukevi, 15 adet orman köşkü, büfe, hizmet birimleri(1-2),kazan dairesi, sıhhi tesis, tuvalet, 
araç yolu, yürüyüş yolu yapılmış olup tamamlanmıştır.  

Beydağı Tabiat Parkı :Malatya-Battalgazi İlçesinde 73 ha alanda yer almaktadır. 2018 yılında 
alanın peyzaj projeleri yapılmış ve çevre düzenleme çalışmalarına başlanmıştır. 2019 yılında 
1. etap çalışmaları büyük oranda tamamlanarak halkın kullanımına açılmıştır. Beydağı Tabiat 
Parkı alan düzenleme işi kapsamında kamelya, barbekü ve çeşme işleri için 29.05.2020 de 
ihale yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır. Kalan ödenekle 2 adet çardak yapılmıştır. Alanda 
andezit kaplama ve barbekü yapım işleri tamamlanmıştır. 2020 yılı içerisinde çevre düzenleme 
çalışmaları devam etmektedir. Tabiat Parkı sürdürülebilir, çevreye duyarlı, koruma-kullanma 
dengesi içinde, toplumun giderek artan açık hava rekreasyon gereksinimini düzenli bir şekilde 
temin edecek, ziyaretçilerin tabiat parkı kaynak değerlerini yakından tanımasını sağlayarak, 
doğa sevgisi ve doğal ortamlarda yaşama arzusunu güçlendirecek şekilde planlanmıştır. 
Beydağı Tabiat Parkını 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 51.153 kişi ziyaret etmiştir. 

Kapıçam Tabiat Parkı: Kahramanmaraş iline 13 km mesafede bulunan 179 ha Kapıçam Mesire 
Yeri ve çevresi, taşıdığı doğal ve kültürel kaynak değerleri nedeniyle 25.09.2008 tarihinde 
tabiat parkı olarak ilan edildi.Tabiat Parkı içerisinde extrem spor alanı, piknik üniteleri, çocuk 
oyun alanları, kır lokantası, büfe, botanik bahçesi, 3 adet suni gölet, tabiatı tanıtım salonu, 
mescit ve sosyal donatılar yer almaktadır. 2020 yılı bütçesi kapsamında Botanik Bahçesinde 
bulunan bir göletin su sızdırmazlığı çevre düzenlemesi ile alanda bulunan yapı ve tesislerin 
bakım onarımları, boya tanıtım ikaz uyarı levhaları yapılmaktadır. Göletin tamir bakım işi için 
30.03.2020 tarihinde ihale yapılarak yer teslimi ile birlikte çalışmalara başlanmıştır.  

Yavşan Yaylası Tabiat Parkı: Yavşan Yaylası Tabiat Parkı 15.12.2009 tarihinde tabiat parkı 
olarak ilan edilmiştir. Merkez ilçeye 36 km mesafededir. Toplam büyüklüğü 348 hektardır. 
Bölgede tespit edilen 529 taksonun 65 tanesi endemiktir.  Ajuga relicta adlı bitki dünya üzerinde 
sadece pekmez pınarı denilen mevkide bulunmaktadır. Yörede tespit edilen üç adet Allium 
türünün bilim dünyası için yeni olduğu tahmin edilmektedir.  Tabiat parkı içerisinde piknik 
üniteleri mescit, tuvalet, bebek bakım odası ve sosyal donatılar yer almaktadır. Alan 
düzenleme çalışmaları kapsamında proje ve maliyetlendirme çalışmaları bitmiş, yer teslimi 
yapılarak çalışmalara başlanmıştır. İhale işleri tamamlanarak kalan ödenekle ilgili doğrudan 
temin ile saha içi aydınlatma çalışmaları yapılmıştır. Tabiat parkını 2020 yılı Aralık ayı sonu 
itibariyle 5978 kişi ziyaret etmiştir. 

Yakupabdal Tabiat Parkı: Bayburt il sınırlarında bulunan Yakupabdal Tabiat Parkı’nın peyzaj 
uygulama projesi yapım işine 2018 yılında başlanmıştır. Proje dahilinde giriş kontrol ünitesi, 
kır lokantası, mescit, tuvalet, büfe, sıhhi tesis, yöresel ürün satış birimi, yapısal ve bitkisel 
peyzaj düzenlemeleri işleri için geçici kabul yapılmıştır. 

Kovanlık Tabiat Parkı: Muğla-Datça ilçesinde 4,2 hektar alana sahip olup 11.07.2011 tarihinde 
Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Kovanlık Tabiat Parkı eğitim kampı kapsamında eğitim binası, kır 
lokantası, 17 adet bungalov, giriş kontrol noktası ve çevre ihata duvarı işi tamamlanmış olup 
2021 yılında sosyal donatılar, peyzaj düzenlemesi ve tefrişat alımı yapılacaktır. 

Polonezköy Tabiat Parkı: Polonezköy’ün adı, yalnızca Polonya ve Türkiye'de değil, bütün 
dünyada yayılmış Polonya göçmenleri arasında da bilinmektedir. Tabiat parkı özellikle hafta 
sonları İstanbul’un tüm ilçelerinden ve civar illerden yoğun bir ziyaretçi akınına uğramaktadır. 
Tabiat parkı içerisinde; günübirlik kullanım alanları, açık hava etkinlik ve spor alanları, macera 
parkurları, yürüyüş ve bisiklet yolları işi tamamlanmıştır. Projenin alt ve üst yapıların yapım 
işinin 28/05/2020 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

5.7.3. Sulak Alanların Korunması 

Tabii, kültürel değerlere sahip yöreler, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında koruma altına 
alınmaktadır. Toplam alanı 1.068.697 ha olan 14 Ramsar Alanı, 59 ulusal öneme haiz sulak 
alan, 13 mahalli öneme haiz sulak alan bulunmaktadır. 2015 yılında “Ulusal Sulak Alan 
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Envanter Projesi” çalışması başlatılmış ve bugüne kadar 1655 adet sulak alana ait 1,5 Milyon 
hektardan fazla sulak alanın bilgisi sisteme girilmiştir. Bu alanlardan onaylananlar 
https://.saybis.tarimorman.gov.tr adresinden yayımlanmaktadır. Kayseri-Sultansazlığı, 
Antalya-Avlan Gölü, Konya-Kozanlı Gölü, Konya-Akgöl, Konya-Ereğli Sazlıkları, 
Afyonkarahisar-Karakuyu Sazlıkları ve Sakarya-Acarlar Longozunda rehabilitasyon ve 
restorasyon çalışmaları tamamlanarak eski haline kavuşturulmuştur. Afyonkarahisar-Karakuyu 
sazlıklarında çalışmalar devam etmektedir. Sulak alan çevresinde yapılan her türlü faaliyet 
kontrol altına alınmaktadır.Bu kapsamda, 2005-2019 döneminde toplam 5910 faaliyete izin 
belgesi düzenlenmiştir. 2020 yılı içerisinde de bugüne kadar 664 faaliyete izin verilmiştir. 

Sulak Alan Planları 

1999 yılından bu yana Ramsar Sözleşmesinin “sulak alanların akılcı kullanımı” kapsamında 
Sulak Alan Yönetim Planları hazırlanmaktadır. Sulak alan yönetim planları beş yılda bir tekrar 
gözden geçirilerek güncellenmektedir. 1999-2020 döneminde 66 adet sulak alan yönetim planı 
hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.2021 yılında 2’si revize olmak üzere 5 sulak alanda yönetim 
planlarının sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 

Hassas ve Sulak Alanlarda Yürütülen Projeler; 

İç Kaynaklı Projeler 

Büyük Menderes Havzası Peyzaj Atlası Projesi (2018-2021): Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 

kapsamında; “Ulusal Peyzaj Atlası”nın ve “Ulusal Peyzaj Strateji ve Eylem Planlarının” 
hazırlanmasına altlık teşkil edecek Havza Peyzaj Atlası ve Peyzaj Bilgi Sistemi 
oluşturulacaktır.  

Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi  (2018-2020): Hersek Lagünü Sulak Alanı 

Geliştirme Projesinin maksadı; su kuşları için doğal barınak rolü üstelenen Hersek Lagünün 
korunması ve ekoturizm potansiyelinin geliştirilmesi olup, tanıtıcı bilgilendirici ve öğretici 
yapılar ile halkımızın alandan yararlanması sağlanacaktır. 

Sulak Alan Envanter Yönetim Planı Hazırlama ve İzleme Projesi (2021-2022): Tescil edilen 

sulak alanların yönetim planı, biyolojik çeşitlilik araştırma projesi ve sulak alan envanter 
projesinin yapılacaktır.  

Acarlar Gölü Longoz Ormanı Sulak Alanı Geliştirme Projesi  (2020-2021): Acarlar Gölü Longoz 

Ormanı Sulak Alanı Geliştirme Projesinin maksadı; su kuşları için doğal barınak rolü üstelenen 
Acarlar Longozunun korunması ve ekoturizm potansiyelinin geliştirilmesi olup, tanıtıcı 
bilgilendirici ve öğretici yapılar ile halkımızın alandan yararlanması sağlanacaktır.  

Sulak Alanların Korunması Tanzimi ve Rehabilitasyonu Projesi (2015-2021):Sulak alanlarda 

ihtiyaç duyulan tanıtıcı bilgilendirici yapıların yapımı, sulak alanlarda bulunan tesislerine ait 
altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve alanlarda izleme ve bakım işlerinde kullanılmak üzere 
gerekli makine, ekipman ve gerekli ihtiyaç karşılanmaktadır  

Dış Kaynaklı Projeler 

Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin 
Değerlendirilmesi GEF VI Projesi (2018-2023): Bu proje ile önemli denizel biyolojik çeşitlilik 

alanlarında istilacı yabancı türler belirlenerek etkilerinin azaltılması veya yok edilmesi, doğal 
türler ve habitatlar üzerinde baskı olmaktan çıkarılması ve izlenmesi hedeflenmektedir. Proje 
kapsamında öncelikli olarak aslan balığı, balon balığı, Kuzey Atlantik deniz yıldızı ile su 
sümbülü türleri çalışılacaktır.  

Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin 
Değerlendirilmesi Projesi (2019-2022):Bu proje ile istilacı yabancı türler konusunda mevzuat 

eksikliğinin giderilmesi ve AB mevzuatına uyumlaştırılması, halkın bilincinin ve farkındalığının 
artırılması, yerli türler ve ekosistemler üzerinde istilacı yabancı türlerin neden olduğu baskıların 
azaltılması ve yok edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, yeşil papağan, İsrail sazanı, 
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su maymunu, Kırmızı yanaklı su kaplumbağası, sivrisinek balığı ve it dolanbacı (ham bostan) 
türleri çalışılacaktır.  

Sulak Alanlara Yönelik Yeni Proje; 

Tortum Gölü Şelalesi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Projesi  (2021-2022): Tortum Gölü sulak 
alanında, önemli bir rekreasyon alanı olan Tortum Şelalesi sahip olduğu Biyolojik çeşitliliğinin 
ve diğer kaynak değerlerinin uzun dönemde korunması, alandaki doğal kaynakların korunması 
için “giriş takı, araç ve yaya yolu, otopark, çocuk oyun alanı, büfe, tuvalet, mescit, kır lokantası, 
seyir terası, köprü ve merdiven ıslahı” yapılması planlanmaktadır.  

5.7.4. Doğa Turizmi  

Korunan alanlara yönelik yol haritasını belirleyen 2020-2023 yıllarını kapsayan “Doğa Turizmi 
Stratejisi ve Eylem Planı” tamamlanmıştır. Eylem Planı ile bağlantılı olarak öncelikle “Doğa 
Turizmi Uygulaması Web Yazılımı Geliştirme Projesi” çalışmaları tamamlanmış olup, ekotaban 
adı altında (https://ekotaban.tarimorman.gov.tr) sitesi üzerinden girişler yapılabilmektedir.  Söz 
konusu site doğaseverlerce takdir ve beğeni almış, bugüne kadar yaklaşık 100 binin üzerinde 
tıklanmıştır. Doğa turizmi kapsamında sunduğumuz tüm faaliyetlerin hızlı bir şekilde elektronik 
ortamda son kullanıcıya erişimine ilişkin “Doğa Turizmi Uygulaması Mobil, Yazılım Geliştirme 
ve Korunan Alan Görüntüleme Sistemi Kurulumu Projesi” tamamlanmıştır. Proje kapsamında 
korunan alanlarda güvenlik, araç giriş-çıkış takibi, taşıma kapasitesi/doluluk durumunu 
vatandaşa bildirilme amaçlı kamera kayıtları, kurumumuz içi ve diğer kurumlarla güveni veri ve 
bilgi alış-verişi ve paylaşımı ile randevu sistemi planlanacaktır. Ayrıca fikir içerik ve 
konseptlerin oluşturulması, yazılım uygulama ve geliştirme işlerinin yapılması, 81 İl’e ait Doğa 
Turizm Master Planları ve Doğa Turizmi Korunan Alanlar Uygulama Eylem Planlarının 
verilerinin girildiği web uygulaması üzerinden mobil web servislerinin geliştirilmesi ile bunlara 
ilişkin eğitim hizmetleri, garanti ve destek hizmetleri oluşturulacaktır. IPA-III dönemi 
kapsamında; “Denizel Habitat Tiplerinin ve Potansiyel Denizel Natura 2000 Alanlarının 
Belirlenmesi Projesi” hazırlanmış ve onaylanmıştır. Ayrıca; doğa koruma politikalarının 
sektörel bazda entegrasyonunu sağlamak maksadıyla; sahalarda mevcut ekosistemin 
gereklilikleri değerlendirilerek alınması gerekli önlemlerin tespiti ve uygulanmasına yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Ayrıca: 

2021 yılı için; “Korunan Alanlarda Kamera Güvenlik Sistemi ve Baz İstasyonu Kurulumu ve 
Sanal Tur Çekimi Projesi” hazırlanmıştır. Proje ile Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası 
Milli Parkında örnek olarak yapılan ve yaygınlaştırılması planlanan kamera görüntüleme 
sistemleri uygun görülen diğer alanlarımızda da uygulanacaktır. Görüntüleme sistemine ilave 
olarak ihtiyaç duyulan alanlarda ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla sinyal 
yükseltici veya yerine göre baz istasyonu kurulması planlanmaktadır. Ayrıca ekstrem sporlarla 
ilgilenen ziyaretçilerimiz için alan içerisinde takiplerinin sağlanabilmesi için vericili bilekliklerin 
temini de proje kapsamında gerçekleştirilecektir. Özellikle dağcılık, kaya tırmanışı, kanyoning, 
kayak gibi sporlarda ziyaretçilerimizin güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacaktır.  

5.7.5. Yaban Hayatı Koruma  

Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları 

150 tür memeli, 481 tür kuş ve 130 tür sürüngen kayıt altına alınmıştır. Yaban hayvanı türleri 
içinde yer alan 121 memeli, 378 kuş ve 130 sürüngen olmak üzere toplam 629 tür koruma 
altına alınmıştır.  10 adet memeli ve 103 adet kuş olmak üzere toplam 113 tür ise av hayvanı 
olarak belirlenmiştir. 

Yaban Hayvanları Koruma ve Üretim  

Bugüne kadar 100 adet “Tür Eylem Planı” yapılmıştır. Tamamlanan planlar beşer yıllık süre ile 
izlenmektedir. 2020 yılı içerisinde, 15 Bölge Müdürlüğünden 1’er tane olmak üzere 15 türün 
izleme çalışması tamamlanmıştır. Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının desteklenmesi 
maksadıyla 2019-2020 kış sezonunda tabiata 554.000 kg yem bırakılmıştır. 12 adet yaban 
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hayvanı üretme istasyonumuzda 2020 yılında üretilen 220 memeli yaban hayvanından 94’ü 
Anadolu yaban koyunu, 50’si ceylan ve 38’ü alageyik olmak üzere 182 adedi 2020 yılında 
uygun doğal alanlara yerleştirilmiştir.Tescil edilen 84 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında 
nesli tehlike altında olan yaban hayvanları korunmaktadır. Bakanlıkça koruma altına alınan 
yaban hayvanlarına yönelik ilan edilen Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında her yıl türlerin 
stok durumunu, alan kullanımlarını tespit etmek ve alanın yönetimine yön vermek amacıyla, 
67 adet yaban hayatı geliştirme sahasında envanter çalışması yapılmaktadır. Türkiye 
genelinde su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin 
izlenebilmesi için her yıl su kuşu sayımları yapılmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında 171 
alanda 104 kuş türünden 2.374.312 su kuşu sayılmıştır.2020 yılında GPS-GSM’li tasma 
takılmış olan 34 yaban hayvanının yaban keçisi, alageyik, yaban koyunu, küçükakbaba, 
karakbaba, bozayı türlerinin takibi yapılmaktadır.Büyük memeli yaban hayvanı 
popülasyonunun doğal yaşam ortamları ülke genelinde, 3.180 adet fotokapan ile izlenmektedir. 
Deniz kaplumbağaları izleme ve kuş halkalama çalışmaları kapsamında; 5 il sınırları içerisinde 
(Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay) 20 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalında 
izleme ve koruma çalışması yapılmaktadır. 2020 yılında 430.024 adet Caretta caretta yavrusu 
ve 325.200 adet yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) yavrusu sahillerimizden uğurlanarak 
denizlerle buluşturulmuştur.  4 tane kuş halkalama istasyonunda halkalama çalışması 
yapılmaktadır. 2019 yılında 174 türden 21.267 adet kuş halkalanmıştır. 

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon  

Proje kapsamında 2009 yılından bugüne kadar sokak hayvanları bakımevi yapımı için 76 yerel 
yönetime mali destek sağlanmıştır. 2020 yılında geçici bakımevi yapımı ve sahipsiz 
hayvanların kısırlaştırılması amacıyla 20 adet yerel yönetime ödenek aktarılmıştır. Yerel 
yönetimler tarafından 2004-2020 Kasım itibariyle 1.884.060 adet sahipsiz hayvan aşılanmış, 
1.556.262 adet hayvan kısırlaştırılmış ve 421.785 adet hayvan bakımevlerinden 
sahiplendirilmiştir. Kulak küpesi ve mikroçip dağıtımı çalışmaları kapsamında; mikroçip, kulak 
küpesi ve mikroçip okuyucu temin edilerek yerel yönetimlere dağıtımı yapılmıştır. Sahipsiz 
hayvanların barınması maksadıyla kedi evi ve köpek kulübesi yaptırılarak dağıtılmıştır. 
Sahipsiz hayvanların beslenmesi maksadıyla su ve mama kabı ile otomatik mama ve su kapları 
temin edilerek dağıtımı yapılmış ayrıca, sahipsiz hayvanların beslenmesi maksadıyla sabit su 
ve mama kabı temini için bölge müdürlüklerine ödenek aktarılmıştır. 5199 sayılı Kanun 
kapsamında hayvan hakları ihlalleri ile ilgili olarak denetim çalışmalarında 2007-2020 yılları 
arasında idari para cezası uygulanmıştır.  

Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon  

Doğada çeşitli nedenlerle zarar gören yaban hayvanları, kurtarma ve rehabilitasyon 
merkezlerimizde tedavi edilerek tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılmaktadır. 2012-2019 
yılları arasında zarar gören 50.129 yaban hayvanının 26.307 adedi; 2020 yılı sonu itibarıyla 
ise zarar gören 7.848 adet yaban hayvanının 4.178 adedi tedavi edilerek tekrar tabii yaşam 
alanlarına bırakılmış, doğaya dönemeyecek olan 329 adet hayvan ise hayvanat bahçelerine 
yerleştirilmiştir.  

Uluslararası Hayvan Ticareti (CITES)  

Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını ve gelecek 
nesillere aktarımını sağlamak amacıyla; türlerin canlı, ölü, parça veya türevlerinin uluslararası 
ticaretinde, CITES izin belgeleri düzenlenerek özel veya tüzel kişiliklere izin verilmektedir. 2020 
yılında toplam 1.430 adet CITES izin belgesi, kapsam dışı türler içinde 827 adet ihracat/ithalat  
izin belgesi düzenlenmiştir. 

Dış Kaynaklı Proje 

Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri için Tür Eylem 
Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi: (2020- 2023 ) Proje ile tür koruma 

konusundaki mevcut çalışmaların arttırılması yoluyla Türkiye’nin Tür Koruma Stratejisinin 
hazırlanması, AB ülkelerindeki iyi uygulamaların incelenmesi yoluyla eylem planı hazırlanması 
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gereken nesli tehlike altındaki türler için önceliklendirme yönteminin oluşturulması, seçilen 
taksonomik grupları temsil eden pilot türler için model eylem planları hazırlanması 
hedeflenmektedir. Toplam bütçesi 24.999.990 Euro’dur. AB IPA-II fonundan 
desteklenmektedir. 31.08.2020 tarihi ile başlayan proje 36 ay devam edecektir. 

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi (2017-2022): 

Etkin korunan alan yönetimini sağlayarak ve bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunmasını üretim 
peyzajlarına entegre ederek Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin korunmasını güçlendirmek 
hedeflenmektedir. Bütçesi 11,8 Milyon dolar’dır. 

5.7.6. Av Yönetimi  

Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları 

Koruma altına alınan yaban hayvanlarının yer aldığı Kara Avcılığı Kanunu ek listeleri, 
güncellenerek 29.04.2015 tarihli ve 29341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2020-2021 
Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararıyla av hayvanı olarak belirlenen 113 tür’ün 6’sı 
memeli, 30’u kuş olmak üzere 36 adedinin avına izin verilmiştir. 

Kanatlı Av Hayvanı ve Alabalık Üretimi 

6 adet keklik ve 2 adet sülün ve 3 adet alabalık üretim istasyonu bulunmaktadır. Bu 
istasyonlarda yapılan üretim çalışmaları sonucunda; 2003-2019 yılları arasında; 955.552 adet 
kanatlı yaban hayvanı (keklik-sülün) doğal ortamlarına salınmıştır. 2020 yılında ise toplam 107 
bin adet kanatlı av hayvanı doğal yaşam alanlarına salınmıştır. 2021 yılında da 95 bin adet 
kanatlı av hayvanının üretilerek tabii yaşam alanlarına salınması hedeflenmektedir. 

Orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, gen 
kaynakların korunması çalışmaları kapsamında; 2004-2019 döneminde 25.069.420 adet 
alabalık doğal yaşam ortamlarına bırakılmıştır. 2020 yılında ise 4 milyon 450 bin adet 
alabalığın salımı gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında da 3 milyon 700 bin adet alabalığın üretilerek 
doğal yaşam ortamlarına salınması hedeflenmektedir. 

Avcılığın Kontrolü ve Yasadışı Avcılıkla Mücadele 

Yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve bu kaynakların gelecek nesillere intikalinin 
sağlanması maksadıyla, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Planlı ve Kotalı olarak 
ilan edilen avlaklarda avcılık yönetimi faaliyetleri yürütülmektedir. Kayıtlı 302.166 avcı 
bulunmaktadır. Bugüne kadar 1.134’ü Devlet Avlağı, 1.026’sı Genel Avlak, 47’si Örnek Avlak 
ve 2’si Özel Avlak olmak üzere toplam 2.209 adet avlak tesis edilmiştir. 4915 sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu çerçevesinde Bakanlık personeli, Jandarma, OGM, Emniyet, Köy Muhtarları, 
Kır ve Köy Bekçileri ile Fahri Av Müfettişleri işbirliği ile 7/24 esaslı koruma kontrol çalışmaları 
yapılmaktadır. Sürdürülebilir av-yaban hayatı ve yönetimini sağlamak, tüm avcıların belgeli ve 
bilinçli hale getirilmesi için eğitimler düzenlenmektedir. 2003-2019 döneminde açılan avcı 
temel eğitim kurslarında 482.386 kişiye avcılık sertifikası verilmiştir. 2020 yılında 746 adet avcı 
temel eğitim kursu açılmış ve 15.339 kişiye sertifika verilmiştir. Ayrıca; 2020 yılında 153.602 
adet avlanma izin kartı (pul) satışı yapılmıştır. Avcılık izin işlemi, web ara yüzlü program 
(AVBİS) ile akıllı telefon uygulaması (AVA)  ve 0850 888 06 06 numaralı Çağrı Merkezi 
üzerinden yapılabilmektedir. 

Av Koruma Kontrol 

Muhafaza memurları Jandarma ile işbirliği içinde haftanın her günü ve günün her saatinde 
koruma kontrol çalışmalarını yapmakta ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalif kişilere 
ilgili cezai işlemler uygulamaktadır. 2020 yılında ise sürdürülebilir bir av ve yaban hayatı için 
av koruma faaliyetleri etkin bir şekilde yerine getirilmektedir. 2020 yılında toplam cezai işlem 
sayısı 15.554 kişi, ceza kesilen kişi sayısı 7.887, el konulan sair eşya sayısı 2.636 adettir. 

“Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında; Artvin, 
Giresun, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çanakkale, Adana ve Mersin illerinde yer alan 7 adet 
Yaban Hayatı Eğitim Merkezi tamamlanmıştır. 
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5.7.7. Eğitim-Tanıtım ve Koordinasyon 

Biyoçeşitliliği ve tabiatı koruma konusunda ülke genelinde 2020 yılında 300 okulda doğa eğitim 
faaliyetleri tamamlanmıştır. 2021 yılında toplam 1.450 okulda doğa eğitim çalışmasının 
yapılması hedeflenmektedir. 
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5.8. DESTEK HİZMETLERİ  

 

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine yönelik yürüttüğümüz hizmetler ile ilgili 2020 yılında 
yapılan faaliyetler aşağıda özetlenmiştir 

 2020 Yılı Bütçesi çerçevesinde ödeme ve takip işlemleri yapılmıştır.  

 Bakanlık ve Başkanlığın satın alma işlemleri yapılmıştır. 

 Bakanlığımız döner sermaye işletmeleri ile ilgili iş ve işlemler yürütülmüştür. 

 Merkez Döner Sermaye Saymanlığı ile ilgili iş ve işlemler yürütülmüştür.  

 İşletmelerdeki hizmetlerin icrası, koordinasyonu, takibi, değerlendirilmesi, 
yönlendirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına ilişkin tedbirler alınmış ve uygulamaya 
konulması ve gerçekleştirilmesiyle ilgili iş ve işlemler yapılmıştır 

 Merkez ve Taşra Teşkilatları Modernizasyon Projesi Kapsamında iş ve işlemler 
yapılmıştır. 

 Bakanlığımız adına fiziksel ve belge-net ile gelen – giden evrakların kayıtların daha 
düzenli, zamanında ve kesintisiz yapılabilmesi için evrak kayıt, yedekleme ve 
arandığında anında ulaşılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

 Merkez Birim Arşivlerinde saklama süresi dolduran evraklar Devlet Arşiv Hizmetleri 

Yönetmeliğinin 14. maddesi gereği kurum arşivine alınmıştır. 

 Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlık arşivleri Beyiçbey’de bulunan 

barakalardan Beşevler’deki ek binamıza kurdurulan yeni arşive taşınması sağlanmıştır.  

 Bakanlık Saklama Süreli Standart Dosya Planına göre kurum arşivinde bekleme 

süresini dolduran arşivlik değeri olmayan evrak, doküman Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü Atık Birimine Kurum İmha Komisyonunca listeler halinde teslim edilmiştir. 

Kurum arşivinde bekle süresini tamamlayan arşivlik malzeme Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğüne aktarımı için arşivlik malzeme listeleri sistemden incelenmek üzere 

gönderilmiştir. 

 Bakanlığımız taşra birim arşivlerinde Bakanlık Saklama Süreli Standart Dosya Planına 
göre saklama süresini dolduran muhafazasına gerek kalmayan evrakların Devlet Arşiv 
Hizmetleri Yönetmeliğin 17-21 maddeleri gereği 57 taşra teşkilatının imha listeleri 
incelenmiş tasdik edilmiş ve imhası için makamdan Olur’u alınmış olup evrakları imha 
yapılan taşra birimlerinden imha tutanakları alınarak kurum imha dosyasında 10 yıl 
süre ile saklanmak için kaldırılmıştır. 

 Bakanlık kampüs alanı güvenliği ile kampüs alanına personel ve ziyaretçi giriş çıkışları 

kontrolü sağlanmıştır. 

 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamın da, AFAD Başkanlığı koordinesinde 

yürütülen afet planlama, müdahale ve zarar azaltmaya yönelik çalışmalarda görevli 8 

Bakanlıktan biri olan Bakanlığımızın görev ve sorumlulukları Destek Hizmetleri 

Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmiştir.  

 Türkiye Afet Müdahale Planı ve ilgili mevzuatın güncelleme çalışmaları yürütülmüştür.  

 Elazığ, Malatya, Bingöl, Van, Erzincan, İzmir İllerinde meydana gelen depremlerde, 

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Bakanlığımız Afet Müdahale Planı 

uygulamaya konularak yürütülmüştür. Depremin neden olduğu zarar ziyanın 

karşılanması ve yürütülen iyileştirme çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin Maliye 

Bakanlığına ve AFAD Başkanlığına raporlanması Başkanlığımızca gerçekleştirilmiştir. 

 5188 sayılı Kanun ve 88/13543 sayılı Yönetmelik hükümleri gereği; Bakanlık merkez 

teşkilatı ve taşra kuruluşlarının sabotajlara karşı koruma ve koruma planlarının 

muhafazası sağlanmıştır. 

 Yasak bölgeler ve önemli tesis kriterleri ile ilgili yönetmelik ve talimatların 

yayımlanması, takip edilmesi sağlanmıştır.  
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 Türkiye Afet Müdahale Planı, Lojistik Seferberlik, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve 

Nükleer (KBRN) Tehdit ve Tehlikeler, Personel Seferberlik, Koruyucu Güvenlik, Sivil 

Savunma ve Yangın tedbirleri konularında gerekli iş ve işlemlerin yapılması 

sağlanmıştır. 

 Bakanlık kampüs alanlarında ve lojmanlarda çevre düzenleme ve peyzaj faaliyetlerine 
devam edilmiştir. 

 Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalar yürütülmüştür. 

 İstatistik, koordinasyon ve idari işler çalışmaları yürütülmüştür. 

 Haberleşme ve telefon santralleri ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 

 Mekanik tesisat, ısı merkezleri bakım-onarım ve kontrol hizmetleri yürütülmüştür. 

 Elektrik ve enerji sistemleri çalışmaları yürütülmüştür. 

 İnşaat bakım ve onarım hizmetleri yürütülmüştür. 

 Makine araç havuzu işletme çalışmaları yürütülmüştür. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 

 Bakanlık kampüsü içindeki ve kampüs dışında görev yapan Bakanlık personeline öğle 
yemeği hizmeti verilmiştir. 

 Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda 2020 yılı hizmetleri 

8.165 kişiye konaklama hizmeti vermiş, doluluk oranı % 21 olarak gerçekleşmiştir.  

 Bakanlık merkez birimlerindeki hizmet binalarının Covid-19 salgını nedeniyle hijyen ve 

dezenfekte işlemleri yapılmıştır.  

 COVİD-19 pandemi nedeni ile bina girişlerine ateş ölçer temin edilip bütün tedbirler bu 

doğrultuda alınmıştır 

 Bakanlık merkez misafirhanesinde, hijyen ve diğer sağlık kuralları kapsamında gerekli 

temizlik, bakım ve onarım işlemleri rutin olarak yapılmıştır. 

 170 ünite ve 747 kapasiteli eğitim ve dinlenme tesislerimizden 2020 yılı içerisinde 4.011 
katılımcı faydalanmıştır.
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5.9. EĞİTİM VE YAYIN  

5.9.1. Çiftçi Eğitim ve Yayım  

İl Yayım Programı Kapsamında Gerçekleştirilen Çiftçi Eğitimi ve Yayım  

Çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerini ve üretimde ürün artışının yanında, 
ürün kalitesini ve standardını yükseltmek amacıyla çiftçilerimize; bitkisel ve hayvansal tüm 
konularda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak eğitim ve yayım hizmeti verilmektedir.  

Tablo 8: 2020 Yılı Gerçekleşen Yayım Faaliyetleri 

Faaliyet Çeşidi Toplam Faaliyet Toplam Katılımcı 

Çiftçi İnceleme Gezileri, Teşvik Müsabakaları, 
Sergiler, Konferanslar, Paneller ve Diğer 

Benzeri Faaliyetler 
19.239 196.962   

Çiftçi Kursları 656 18.158  
Çiftçi Toplantıları 42.406 1.173.982   

Demonstrasyonlar 7.115 12.088  
Tarla Günleri 441 12.088   

Kitle Yayım Vasıtaları Sayısı 558.151 

Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi  

Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projeleri: 2012 yılından itibaren tarımsal 
yeniliklerin yaygınlaştırılması yenilik yayım projeleri kapsamında il müdürlükleri ve araştırma 
enstitüleri işbirliği ile yenilik yayım projeleri hazırlanmaktadır. 2012 -2020 yıllarında 40 
araştırma enstitüsü ve 74 il müdürlüğünün işbirliği ile yürütülen yenilik yayım projeleri sayısı 
136’dır. 
Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projeleri kapsamında gerçekleşen 1.091 
faaliyete toplam 3.064 çiftçi katılmıştır. Hedef kitlelere yönelik olarak 17.891 adet basılı ve 
görüntülü yayın gerçekleştirilmiştir.   
Planlanan yayım ve yayın faaliyetleri 2020 yılında meydana gelen Covid-19 pandemisi 
nedeniyle faaliyetlere katılım istenilen seviyede gerçekleşmemiştir.  
Bölge Grup Toplantıları: Araştırma enstitüleri ile il tarım ve orman müdürlükleri arasındaki 

işbirliğini güçlendirmek, Ar-Ge sonuçlarının, geliştirilen teknolojilerin ve tarımsal yeniliklerin 
çiftçilere aktarılması sağlamak ayrıca, yerelde karşılaşılan çiftçi sorunlarından enstitülerin 
haberdar edilmesi ve çözüm bulunması amacıyla her yıl düzenli olarak enstitü uzmanları, il 
yayım elemanları ve sektör paydaşlarının katılım sağladığı bölge grup toplantıları 
düzenlenmektedir. 2020 yılında koordinatör enstitüler tarafından 14 Bölge Grup Toplantısı 
düzenlenmiştir. 
Tarımsal Yeniliklerin Elektronik Ortamda Paylaşılması: 2014 yılında Tarımsal Yeniliklerin 
Elektronik Ortamda Paylaşılması çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda 2020 yılında; 35 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 144 adet sonuçlandırılan araştırma projesine ait 
bilgiler ile 19 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 72 adet tescil ettirilen yeni çeşitlere ait 
bilgiler il tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan yayım personeli ve tarımsal danışmanlık 
desteklemesi kapsamında hizmet sunan kurumlardaki tarım danışmanları olmak üzere toplam 
24.576 kişi ile paylaşılmıştır.  

Tarımsal Yayım Projeleri 

2018 yılında Tarımsal Yayım Projeleri yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında il için 
önemli tarımsal konularda projeler hazırlanarak üretim miktar ve kalitesinde artış 
hedeflenmektedir. 2020 yılında il müdürlükleri tarafından çeşitli tarımsal konularda 20 proje 
hazırlanmıştır. 2018 yılından 2020 yılı sonuna kadar araştırma enstitüleri ve il müdürlükleri iş 
birliği ile yürütülen Tarımsal Yayım Projelerinin sayısı 36’ya ulaşmıştır. Uygulanan projelerde 
çiftçilere çeşitli yayım faaliyetleri ile bilgi aktarımı gerçekleştirilmiştir. Yayım faaliyetleri; 
demonstrasyonlar, çiftçi toplantıları, çiftçi ziyaretleri, paneller ve hizmet içi eğitim çalışmaları 
şeklinde olmuştur. Yayım faaliyetlerinin etkisinin artırılması için çeşitli basılı ve görüntülü 
yayınlar kullanılmıştır. 
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Tablo 9: 2020 Yılında Yürütülen Yayım Çalışmaları ve Katılımcı Sayıları 

Yayım Yöntemleri 
2020 Yılı 

Faaliyet Sayısı Katılımcı Sayısı Yayın Sayısı 

Demonstrasyon 62 384  

Tarla Günü 6 103  

Çiftçi Toplantısı 39 954  

Çiftçi Kursu 12 219  

Çiftçi İnceleme Gezisi 43 94  

Çiftçi Ziyareti 2 141  

Panel 2 80  

Konferans 256 355  

Sergi 25 0  

Teşvik Müsabaka 1 0  

Hizmet İçi Eğitim 62 384  

Basılı Yayın 6 103 7.314 

Görüntülü Yayın 39 954 1 

TOPLAM 448 2.330 7.315 

Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri Projesi 

2019 yılında Meyve Ağaçlarında Budama ve Terbiye Sistemleri Projesi başlatılmıştır. Projenin 
amacı meyve türlerinde yapılan hatalı budamaların önüne geçilerek verim ve kalite artışı 
sağlamaktır. Proje 3 yıllıktır.  Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 
enstitülerde görev yapan konu uzmanları tarafından eğitimler verilmektedir. . 2019 yılından 
2020 yılı sonuna kadar çeşitli Araştırma Enstitülerinde 221 teknik eleman ve 55 çiftçiye 
budama konusunda eğitimler verilmiştir. 

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Sulamanın Etkinleştirilmesi  

Tarımsal sulamanın etkinleştirilmesi amacıyla çiftçilere ve diğer yararlanıcılara yönelik olarak 
eğitimler düzenlenmektedir. Çiftçilerin uygulamada karşılaştıkları sorunların tartışıldığı ve 
sorunlara çözüm alternatiflerinin geliştirildiği, çiftçilerin deneyimlerini paylaştığı uygulama 
ağırlıklı eğitimler düzenlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen 
85 eğitim faaliyetinde başarılı olan 1.870 üreticiye katılım belgesi verilmiş olup, Covid-19 
salgını nedeniyle 2020 yılı gerçekleşmeleri hedeflenen değerlerin altında kalmıştır. 2020 yılı 
basınçlı sulama sistemleri konusunda düzenlenen 7 eğitimde 139 çiftçi; etkin ve verimli sulama 
sistemleri eğitimleri konusunda düzenlenen 27 eğitime 500 çiftçi katılım sağlamıştır. 
Üreticilerin basınçlı sulama sistemlerindeki farklı uygulamaları (güneş enerjili sistemlerin damla 
sulamada kullanımı, su hasadı teknikleri ile sulama toprak altı damla sulama sistemleri gibi) 
yerinde görmeleri amacıyla çiftçilere ve diğer yararlanıcılara yönelik eğitim ve yayım etkinlikleri 
düzenlenmektedir. Bu kapsamda; araştırma kurumlarına/kuruluşlarına, üniversitelere, eğitim 
merkezlerine ve sulama ekipmanlarını üreten fabrikalara düzenlenen inceleme gezilerine, 
çalıştay, konferans gibi etkinliklere katılım sağlanmış, basılı ve görsel yayım materyalleri 
dağıtılmıştır. Bu doğrultuda 2019 yılında gerçekleştirilen 19 yayım faaliyetine 565 üretici 
katılmış olup, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı gerçekleşmeleri hedeflenen değerlerin 
altında kalmıştır. Bu kapsamda yapılan eğitim ve yayım etkinliklerine ilişkin 4 faaliyet 
düzenlenmiş, 48 çiftçi katılım sağlamıştır. Basılı/görüntülü yayım materyal sayısı 1.074’ tür. 

Süt ve Sağım Hijyeni Konulu Çiftçi Eğitimleri 

Eğitimlerin daha etkili ve amaca uygun gerçekleşmesine katkı sağlamak üzere Süt Hijyeni 
konulu eğitimleri düzenleyen il/ilçe müdürlüklerine Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesinden 
ödenek tahsisi yapılmaktadır. Eğitimler, “Süt Hijyeni” ve “Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve 
Sanitasyon” Modüler Eğitim Programları” kullanılarak Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 
yürütülmektedir. Bu amaçla, il ve ilçe müdürlüklerinin çiftçi talepleri doğrultusunda hazırladığı 
planlamalar değerlendirilerek; eğitimler ve eğitimlere ilişkin ödenek tahsisi yapılmaktadır. 
Ödenek ile çiftçilerin eğitiminin en iyi şekilde karşılanması hedeflenmekte olup eğitim 
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materyallerinin hazırlanması ve çiftçilere dağıtımı, süt hijyeni uygulamalarının çiftçiye 
gösterilmesi, çiftçilerin, ilde mevcut olan; doğru sağım, taşıma ve soğuk depolama işlemini 
uygulayan işletme ve hastalıktan ari tesislerin ziyaret edilmesi faaliyetleri ile eğitimler 
gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan birlik üyelerinin eğitimi için; Türkiye Tarımsal Süt 
Üreticileri Merkez Birliği ile “Eğitim Alanında İş birliği Protokolü” tarafların kullanımına 
sunulmuştur. 2017-2018 ve 2019 yıllarında eğitime ilginin yoğun olduğu ancak Covid-19 
pandeminin yaşandığı 2020 yılında eğitimlere katılımın fazla olmadığı bir süreç yaşanmıştır.  
2020 yılı süt ve sağım hijyeni konulu 31 çiftçi eğitimi düzenlenmiş, süt üreticisi/diğer 
yararlanıcılara verilen sertifika/katılım belgesi sayısı 678 olmuştur.Belge sahibi çiftçilerin 200’ü 
erkek,487 ‘i ise kadın çiftçidir. 

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi 

Bakanlığımız, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında 
imzalanmış olan Aktif İşgücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü kapsamında Tarımsal 
Nüfus Gençleşiyor Projesi yürürlüğe konmuştur. Proje, işsiz gençlerin mesleki niteliklerinin 
geliştirilmesine, istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla 
en az ilköğretim mezunu 15-40 yaş grubunda, tarımsal üretim yapan gönüllü gençlere yönelik 
olarak uygulanmaktadır.  2019 yılında 65 ilde gerçekleştirilen toplam 945 eğitimde 25.579 
kursiyer eğitimlere katılmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı gerçekleşmeleri hedeflenen 
değerlerin altında kalmıştır. 2020 yılında açılan 157 faaliyete 4.458 kişi katılarak sertifika 
almıştır. 

Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi 

2013 yılından itibaren Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı (EYDB), Türkiye İş Kurumu Genel 
Müdürlüğü (İŞKUR), Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (TİGEM) Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) iş birliği ile işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, 
istihdamın korunmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla “Aktif İşgücü 
Piyasası Programları İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu kapsamda  illerimizde 13 gün (104 
saat) süreli eğitimler düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında 55 ilde gerçekleştirilen 
toplam 230 eğitimde 7.144 kursiyer katılırken, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı 
gerçekleşmeleri hedeflenen değerlerin altında kalmıştır. 2020 yılında açılan 53 faaliyete 2.267 
kişi katılarak katılım belgesi almıştır. 

Kooperatifçilik Eğitimleri 

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin daha verimli bir şekilde faaliyet göstererek ortaklarına ve 
çevreye yararlı olabilmeleri için kooperatiflerde görevli yöneticilerin başarıya ulaşmasını 
sağlamak, tespit edilen noksanlıkları gidermek, yeni başlayan yöneticilere kooperatifin işleyişi 
ve bunlarla ilgili kanun ana sözleşme ve diğer mevzuatı öğretmek, çiftçilerin üyesi oldukları 
kooperatifin nasıl kurulacağı, kooperatifin kendilerine ne şekilde faydalı olacağı, nasıl bilinçli 
bir üye olunacağı, kredi verilen kooperatif ortağı çiftçilere projeye göre ahır yapımı, rasyon 
hazırlama, bakım, beslenme, sağım teknikleri, hijyenik şartlar, hastalıklar, yem bitkileri 
yetiştiriciliği, pedigri, sera, serada sebze yetiştiriciliği, sebze hastalık ve zararlıları, arıcılık vs. 
konularda  il müdürlüklerimiz tarafından; kooperatif yöneticileri ve ortaklarına söz konusu 
eğitimler verilmektedir.  

Tablo 10: 2020 Yılı Gerçekleşen Kooperatifçilik Eğitimleri 

Faaliyet Çeşidi Toplam Faaliyet Toplam Katılımcı 

Çiftçi İnceleme Gezileri, Teşvik 
Müsabakaları, Sergiler, Konferanslar, 
Paneller ve Diğer Benzeri Faaliyetler 

89 2.359 

Çiftçi Toplantıları 165 2.968 

Kitle Yayım Vasıtaları sayısı 422 
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5.9.2. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri  

Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi içerisinde görev alacak tarım yayımcısı ve tarım 
danışmanlarını sertifikalandırmak amacıyla, 2007-2010 yılları arasında il bazında verilen 
eğitimler sonunda sınavlar yapılmış, 2010 yılından itibaren de merkezi sınav sistemine 
geçilmiştir. 2020 yılında 256 kişiye Tarım Danışmanı, 20 kişiye Tarım Yayımcısı Sertifikası 
verilmiştir. Bugüne kadar 17.441 kişiye Tarım Danışmanı/Yayımcı Sertifikası verilmiştir. 
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini sunmak amacıyla 2020 yılı içerisinde 59 
kişi/kuruluş olmak üzere 2007 yılından bugüne kadar toplam 1.879 kişi/kuruluşa Tarımsal 
Danışmanlık Yetki Belgesi verilmiştir.   

Destekleme 

Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin oluşturulmasında sertifikalandırma ve yetkilendirme 
işlemleri belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra sistemin etkin, çoğulcu ve verimli bir yapıya 
kavuşturulması amacıyla ilk kez 2009 yılında Tarım Kanunu (19. Madde g fıkrası “Diğer 
destekleme ödemeleri: Araştırma, geliştirme ve tarımsal yayım desteği, …”) çerçevesinde 
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği uygulaması hayata geçirilmiştir. 
2020 yılında, 2019/49 sayılı tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal 
yayım ve danışmanlık hizmeti sunan; üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dâhil 
olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları (en fazla beş tarım danışmanı) her bir tarım danışmanı 
için 46.000 TL olmak üzere toplam 51.291.400 TL Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 
Desteklemesi (TYDD) ödemesi yapılmıştır.  
2020/35 sayılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödenmesi Hakkında 
Tebliğ kapsamında, Tarımsal Danışmanlık hizmeti sunmak üzere yetki verilen 635 kişi/kuruluş 
2020 yılında 1.123 tarım danışmanı ile 2020 yılında toplam 67.657 çiftçiye hizmet vermek 
üzere Tarımsal Danışmanlık Desteklemesine başvuru yapmıştır. 
Destekleme kapsamına alınan işletme tiplerine göre sınıflandırılmıştır. Bu işletme tiplerini 
hayvancılık, bitkisel üretim, su ürünleri, arıcılık, organik üretim, kanatlı yetiştiriciliği olarak 
değerlendirmek mümkündür. 2019 yılı sonu itibariyle, örtü altında 596 Tarla kuruda 8.110, tarla 
suluda 11.878, bağ bahçede 27.655, arıcılıkta 4.782, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 
78.020, tarla kuru (organikte) 377, büyükbaş (süt) 5.232, büyük baş (besi) 34, tarla sulu 
(organikte) 486 bağ bahçe (organikte) 516 işletme tarımsal danışmanlık hizmeti almaktadır. 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi 

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik gereği 
Komitenin görevleri arasında ulusal düzeyde tarımsal yayım/danışmanlık politika ve 
stratejilerini belirlemek, tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşların öncelikli 
çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili 
tarafların etkin katılımını sağlamak yer almaktadır. 2020 yılında İl teknik komiteleri tarafından 
47 il teknik komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Tarım Danışmanlarına Yönelik Eğitim Planlaması 

Bu kapsamda 2020 yılında 2 eğitim yapılmış ve bu eğitimlere katılımcı olarak  72 kişi katılım 
sağlamıştır. 

5.9.3. Kırsal Alanda Kadın 

Kırsal alanda yaşayan kadınlara yönelik tarımsal ve sosyal konularda eğitim ve yayım 
hizmetleri verilmekte, kooperatif kurmalarının desteklenmesine yönelik çalışmalar 
yürütülmekte, tarıma dayalı iş kollarında kadın girişimciliği özendirilmekte ve desteklenmekte, 
gelir getirici, faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve sosyo-ekonomik yönden güçlendirici projeler 
yürütülmekte, aile çiftçiliğini korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için kadınlar başta olmak 
üzere çocuk ve gençlere yönelik eğitim, program ve projeler hazırlamakta,  kadınların 
sorunlarının çözümüne yönelik stratejiler geliştirilmektedir. Kırsalda kadına yönelik yürütülen 
tüm çalışmalar fırsat eşitliğinin sağlanması, girişimciliğin ve istihdamın artırılması esasına 
dayanmaktadır. 
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Kadın Çiftçiler Eğitim ve Yayım  

Tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunan kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak 
sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılması ve kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla 
bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok 
tarımsal konularda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak 81 ilde eğitimler verilmektedir.  Ayrıca 
kadın çiftçilerin sosyal yaşantılarını modern hayat seviyesine ulaştırmak, onları sosyo-
ekonomik yönden geliştirmek için ev ekonomisi ve çeşitli sosyal konularda da (aile kaynakları 
ve yönetimi, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları gibi) eğitim çalışmaları 
yapılmaktadır. 2020 yılında tarımsal ve ev ekonomisi konularında 10.127 eğitim faaliyeti ile 
552.149 kadın çiftçiye uzaktan ve yüz yüze eğitimler verilmiştir 

Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Bulundukları Yerlerdeki Kadın Çiftçilere Verilen 
Eğitim ve Yayım  

Desteklenen Ortaklar Mülkiyetinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri’nin bulundukları 
yerlerdeki kadın çiftçilere, genel kooperatifçilik ve kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla ilgili 
konularda (hayvan bakımı ve beslenmesi, hayvan hastalıkları, sağım teknikleri ve hijyeni, 
hijyenik süt üretimi, sütün çeşitli şekillerde değerlendirilmesi, ahır bakımı ve temizliği, koyun 
yetiştiriciliği, arıcılık, seracılık vb.) 2004 yılından itibaren ülke çapında eğitimler verilmekte ve 
pozitif ayrımcılık gözeterek Bakanlık desteklerinden öncelikli olarak faydalanmaları 
sağlanmaktadır. Kurucusu kadın ve ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 81 ilde toplam 78 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır. 2020 yılında 215 çiftçi toplantısında 2.326 kadın 
çiftçi kooperatifçilik konusunda eğitim almıştır.. 

Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile 30.10.2018 tarihinde kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, 
sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, görünürlüklerinin 
arttırılması, yaygınlaştırılması ve kadınların kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata 
etkin katılımı konularında iş birliği yapılması amacıyla protokol imzalanmıştır. Protokolün 
yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla Bakanlıkların 
İl Müdürlükleri için Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü Uygulama 
Esasları hazırlanarak il müdürlükleri ile paylaşılmıştır. 

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 

Proje kapsamında bugüne kadar oluşturulan kadın çiftçi ilgi gruplarına proje illerinde 
yürütülecek proje konularına göre yoğun tarımsal eğitimler verilmiş, bilgi ve beceri kazanmaları 
sağlanmış, girdi temini yapılarak (tohum, fide, gübre, fidan, kovan, tarım ilaçları, sera 
malzemeleri, süt sağım aleti vb.) proje çalışmaları desteklenmiştir. 
2015 yılından itibaren “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi” gerçekleştirilmeye başlanmıştır: 
1. Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı 
2. Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı 
3. Kadın Çiftçilere Yönelik İl Özel Projeleri   

Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı: 2014-2019 yılları arasında 81 ilde 
Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi programı uygulanarak 5.292 kadın çiftçi 
sertifikalı girişimcilik eğitimi almıştır. Program kapsamında; 1201 kadın çiftçi aldıkları 
girişimcilik eğitimlerinin ışığında istihdama katılım sağlamıştır. Programın eğitim faaliyetleri 
2019 yılında tamamlanmış olup eğitim alan kadın çiftçilerin istihdamına yönelik çalışmalar 
devam etmektedir. 2019 yılında; 17 ilimizde (Ağrı, Ankara, Ardahan, Bayburt, Erzurum, 
Eskişehir, Gümüşhane, Hakkâri, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van, 
Yozgat) İŞKUR/KOSGEB iş birliği ile istihdama yönelik sertifikalı uygulamalı girişimcilik 
eğitimleri kapsamında toplam 1.081 kadın eğitim alarak proje hazırlamışlardır. Program 
sadece ülke çapında değil uluslararası platformda da sesini duyurmuştur. 2016 yılı Avrupa 
Girişimciliği Teşvik Ödüllerinde ülkemizi Avrupa’da temsil eden iki ulusal projeden biri olmuştur. 

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı: Tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler 
tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve kadın odaklı yaygınlaştırılmasının sağlanması için 
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araştırma enstitüsü müdürlükleri ve il müdürlükleri işbirliği ile 2015 yılından itibaren Kadın 
Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor programı yürütülmekte ve bu program kapsamında 
tarımsal yayım projeleri gerçekleştirilmektedir. Program kapsamında; 2020 yılında seçilmiş 25 
ilde tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla 25 farklı proje ile 630 kadın çiftçi eğitim 
almış ve proje faaliyetlerinden faydalanmıştır  

Kadın Çiftçilere Yönelik İl Özel Projeleri: 2015 yılından itibaren uygulanan kadın çiftçilere 
yönelik il özel projeleri ile kadın çiftçilerin mesleki beceri kazanmaları, istihdam edilebilirlikleri, 
girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmakta 
olup, yürütülen bu projeler ile proje konularına göre çeşitli eğitimler verilmekte, birlikte çalışıp 
üretebilecekleri atölye, işletme ve kooperatif kurmaları desteklenmektedir. Kadın çiftçilere 
yönelik il özel projeleri kapsamında; 2020 yılında 8 özel proje ile 361 kadın çiftçi eğitim almıştır. 

2020 Yılında Yürütülen İl Özel Projeleri: 
Ankara İlinde “Kadın Eliyle Bir Tarih Dokunur - Sof Dokuyan Kadınlar” Projesi: Proje ile kırsal 

alanda kadınların rollerinin artırılması ve istihdam sahalarının oluşturulması adına, tarihi ve 
kültürel bir mirasımız olan, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras kapsamında ele 
alınan "Sof Dokumacılığı"nın kadın elinde yeniden canlandırılması amaçlanmıştır. Ülkemizde 
yaşanan pandemi nedeniyle proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler 2021 yılında 
Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile yapılması planlanmaktadır. 
Bayburt İlinde “Bayburt İlinde Organik Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (Tarhun)” Projesi: 

Proje ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülen ve uluslararası ticarette yer 
alma potansiyeli bulunan tarhun bitkisinin yetiştiriciliğinin ve kullanım alanlarının genişletilmesi 
amaçlanmıştır. İl kırsalında yaşayan ve geçimini tarımla sürdüren ailelerdeki 25 kadın çiftçiye 
tarhun yetiştiriciliği konusunda eğitimler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında eğitim alan 
kadın çiftçilerin her biri için 2 dekar alanda tarhun yetiştiriciliği yapılmıştır. Üretim sezonu 
boyunca yılda iki kez biçim yapılan tarhunlar Tarım Kredi Kooperatifi ile anlaşılarak satın 
alınmış ve böylece çiftçimizin pazar sorunu çözülerek elinde ürün kalmaması sağlanmıştır. 
Proje ile bölgeye uyum sağlamış ve zorlu koşullara dayanıklı tarhun bitkisinin daha geniş 
alanlarda ve fazla miktarlarda üretilmesi hedeflenmektedir. 
Bilecik İlinde ‘‘Osmanlı Lezzeti Kamber Biber Yeniden Canlanıyor’’ Projesi: Proje ile geçmişten 

günümüze kadar Bilecik İlinin elverişli iklim ve topraklarında yetiştirilen ancak zamanla 
unutulmaya yüz tutmuş kamber biberi yetiştiriciliğini yeniden canlandırmak amaçlanmaktadır. 
Proje kapsamında 4 (dört) İlçede 1’er dekarlık demonstrasyon alanları belirlenerek Kamber 
Biber Yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca 40 saat süreli ‘‘Biber Yetiştiriciliği Eğitimi’’, 
40 saat süreli ‘‘Turşu Yapımı Eğitimi’’, 8 saat süreli "İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı" kursu ve 48 
saat süreli "İşletmelerde Hijyen Eğitimi" kursları ile toplam 146 kadın çiftçiye eğitim verilmiştir. 
Hasat sonrası kadın çiftçiler tarafından geleneksel yöntemlerle ‘‘Kamber Biber Turşusu’’ 
yapımı etkinlikleri Gölpazarı, Osmaneli, Söğüt ve Merkez İlçedeki köylerde gerçekleştirilmiş 
olup kamber biber turşularının yöresel turşu pazarında tanıtımı yapılmıştır. 
Çorum İlinde; “Kargı’da Kadın Çiftçiler İş Hayatına Katılıyor” Projesi : Proje ile kadınların kırsal 

alanlarda sosyal entegrasyonlarını sağlamak, sürdürülebilir istihdam imkânlarını artırmak, 
kırsal alanda genç kadınları girişimciliğe teşvik etmek ve ilçede süt sığırcılığının yeniden 
canlandırılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında istihdam edilecek kadın çiftçilerde 
düşünülerek Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 77 kişiye iş güvenliği eğitimi ve Hitit Üniversitesi 
iş birliği ile 53 kadına “Hijyen” eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Proje paydaşı olan Kargı 
Belediyesine ait bina peynir üretim tesisine dönüştürülmüştür. 2021 yılında tesisin üretime 
geçmesi ile kadınlar yörede elde edilen sütlerden üretecekleri peynire “Kargı Tulum Peyniri” 
adını kazandırarak marka haline getirmeleri hedeflenmektedir. 
Denizli İlinde “En Doğalından Elma Sirkesi” Projesi: Proje ile elma üretimi yapmakta olan kadın 

çiftçilerin ürettikleri pazar değeri düşük olan elmalardan sirke yaparak pazar değerini arttırmak, 
meyve bahçelerinde Drosophila suzukii (sirke sineği) zararlısı ile kültürel mücadeleyi 
yaygınlaştırarak, iş istihdamı sağlamak, sirke üretimi sonrasında çıkan posanın hayvan yemi 
olarak kullanılması ile sıfır atıkla üretim yapmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında S.S. Yeşil 
Çivril Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulmuştur. Kooperatif üyesi 20 kadın 
çiftçiye kooperatifçilik, iş güvenliği ve sirke yapımı konularında eğitimler verilmiştir. Sirke üretim 
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tesisinin kurulumu tamamlanmış ve kooperatif sirke üretimine başlamıştır.  
Giresun İlinde “Kadınlar Kazanacak Evler Giresun Kokacak” Projesi: Proje ile yörede endemik 

olarak yetişen bitkilerden elde edilecek esansiyel yağlardan sabun üretiminin gerçekleştirilmesi 
amaçlanmıştır. Pandemi sürecine göre 2021 yılında eğitimlerin gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır.  
Mersin ilinde “Kompost Gübre Üreten Kadınlardan Tarıma ve Geri Dönüşüme Tam Destek” 
Projesi: Proje ile kadın çiftçilere kompost gübre yapım tekniklerini öğretmek ve bu teknikleri 
kendi işletmelerinde kullanmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Akdeniz ve Toroslar ilçe lerinde 
yaşayan 40 kadın çiftçiye kompost yapım teknikleri konusunda teorik eğitimler 
gerçekleştirilmiştir. Uygulamalı eğitimler pandemi sürecinin insanlar için risk oluşturması ve 
toplu alanlardan uzak durulması göz önünde bulundurularak gerçekleştirilememiş ve 2021 yılı 
bahar aylarında yapılması uygun görülmüştür.  
Uşak İlinde “Kırsala Kadın Eli Değiyor, Yatırımlar Hayat Buluyor” Projesi: Proje ile arpa, 

buğday, haşhaş, nohut gibi geleneksel ürünler yanında yüksek katma değeri olan ahududu ve 
böğürtlen üretiminin yaygınlaşmasıyla kırsal ekonomiyi canlandırmak amaçlanmıştır. Proje 
kapsamında 4 dekar alanda böğürtlen ve ahududu bahçesi tesis edilerek proje uygulama 
alanları oluşturulmuştur. Ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği konusunda eğitimler pandemi 
sürecinin seyrine göre 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Lider Çocuk Tarım Kampı Projesi:  “Hayatın Merkezinde Tarım, Tarımın Merkezinde Çocuk…” 
ilkesinden yola çıkarak Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 2010 yılından itibaren 
“Lider Çocuk Tarım Kampı” projesi uygulanmaya başlanmıştır. Çocuk Tarım Kampı ile 
geleceğin yapıtaşı çocuklara “doğa bilinci ve çevre farkındalığı” kazandırmak, “tarladan sofraya 
gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği” hakkında bilgi vermek, “tarımsal faaliyetleri 
tanıtmak, doğal kaynakların korunmasının önemini kavramalarına yardımcı olmak, etkinlik, 
gezi ve gözlemlerle yaşadıkları çevreyi tanımalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Lider Çocuk 
Tarım Kampı projesi kapsamında. 2020 yılında 1.154 çocuk lider çocuk tarım kampından 
faydalanmıştır. 
Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023):  Çocuk işçilerin ailelerinin temel 
hizmetlere erişimi ile gelir ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması” 
stratejisinin “Mevsimlik tarım göçü veren illerde tarımda istihdam olanaklarının artırılması, gelir 
alanlarının yaratılması, emek yoğun üretime dayalı işletmelerin desteklenmesi” tedbiri ile “Tek 
ebeveynli aileler başta olmak üzere tüm özel politika gerektiren gruplara (çalışan çocuklar, kent 
yoksulları, kadınlar, göçerler, engelliler, göçmen çocukları vb.)  ve çocuğu çalışmak zorunda 
olan veya çalışma riski bulunan ailelere gelir yaratıcı, yoksulluğu azaltıcı etkinliklerde ve 
finansman kaynaklarına ulaşmada öncelik tanınması” stratejisinin “Kırsal kesimde yaşayan 
nüfusun çalışma verimliliğini artıracak ve tarımsal üretim işleme ve değerlendirmeye ilişkin 
mesleki yönlendirme programlarına ve projelere ağırlık verilmesi” tedbiri ve “Çocuk işçiliği ile 
mücadele konusunda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine öncelik verilerek farkındalık 
çalışmalarının artırılması yönelik faaliyetler” stratejisinin “Tarım sektöründe çocuk işçiliği ile 
mücadele hususunda çiftçilerin farkındalık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi” tedbiri 
Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda yürütülmektedir. 

5.9.4. Uzaktan Eğitim Faaliyetleri  

Dünyada ve ülkemizde görülen pandemi nedeniyle Uzaktan Eğitim Sisteminin önemi ortaya 
çıkmış olup, bu kapsamda Sayın Bakanımızın talimatıyla 27 Mart 2020 tarihinde “Uzaktan 
Eğitim Sistemi” çalışmalarına başlanmıştır.  

Tarım ve Orman Akademisi 

05 Mayıs 2020 tarihinde sahada bulunan 81 il müdürü ve ili temsil eden çiftçilerin katılımıyla 
Sayın Bakanımız tarafından Tarım Orman Akademisi lansmanı gerçekleştirilmiştir.  Belirli 
müfredat ve kategorilere göre eğitim içeriklerinin yer aldığı, dijital kütüphanenin erişime 
açıldığı, canlı yayınlar ile beraber eğitim içerikleri dahil belgesel tadında yapımların ve haber 
videolarının olduğu platform interaktif sınıflarda gerçekleşen canlı dersler ile 
zenginleştirilmiştir. Tarım Orman Akademisi’nde ilk ders Sayın Bakanımız tarafından “DİTAP 
ve Sözleşmeli Üretim” konusu ile verilmiştir. 



 

 

99 

 

 Uzaktan eğitim platformu olan Tarım Orman Akademisi’ne “akademi.tarimorman.gov.tr” 
adresinden ulaşılabilmekte olup 2020 yılı sonu itibarı ile yaklaşık 6.000 kayıtlı kullanıcıya 
sahiptir. 

 Tarım Orman Akademisi platformunda 89 adet eğitim filmi yer almaktadır. 

 Eğitici Havuzu Uygulama Esasları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  

 5480 eğitim konusu eğitici havuzundaki isimlerle eşleştirilmiştir. 2020 yılı Tarım Takvimine 
göre ay ay eğitim programları hazırlanmış olup oluşturulan yaklaşık 1.000 kişilik Eğitici Havuzu 
ile tarım takvimi konuları eşleştirilmiştir. 

 Tarım Orman Akademisi’nde alanında uzman konuklar 13 akademisyen eğitim vermiştir.  

 Tarım Orman Akademisi’nde Bakanlık Genel Müdürlerinin katılımı gündemde olan 
konularla ilgili 67 eğitici ve 124 eğitim içeriği ile video çekimlerine devam edilmektedir. 

 Uzaktan Eğitim çalışmalarımızda üreticilere ve hedef kitledeki kişilere tarım, orman ve su 
alanında teknik konu bilgilerini aktaracak akademisyenlerin bilgileri Yükseköğretim 
Kurumu’ndan istenmiştir. Üniversitelerden 150 akademisyene ait eğitim konuları bilgi 
havuzunda mevcuttur.  

 Bakanlık merkez hizmet birimleri ilgili ve bağlı kuruluş müdürlüklerine eğitim materyal 
yazıları yazılmış olup birimlerinde bulunan eğitim materyalleri çekim video slayt bilgileri 
istenerek bu veriler eğitim materyal havuzunda bulunmaktadır. 

5.9.5. El Sanatları Eğitim Hizmetleri  

Eğitim Merkezi Müdürlükleri 

Tarım politikaları çerçevesinde, kırsal alanda istihdama yönelik meslek ve alt meslek 
kazandırma amacı ile; Bilecik, Düzce, Elâzığ, Kastamonu, Mersin/Silifke, Sivas illerinde 
faaliyet gösteren 6 adet El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü görev yapmaktadır. 
Türkiye genelinde kırsal kesimde ve illerin kenar semtlerinde yaşayan, kadın ve gençlere 2-6 
ay süreli gündüzlü ya da 14-24 yaş arasındaki, okuma imkânı bulamayan, gelir seviyesi düşük 
aile çocuklarına, parasız-yatılı meslek edindirme kursları verilmektedir. El Sanatları Eğitim 
Merkezi Müdürlüklerinde şu anda toplam, 159 yatak kapasiteli, parasız yatılı eğitim 
verilmektedir. 2020 yılında 104 kursta eğitim alan; 928 kadın, 93 erkek olmak üzere toplam 
1.021 kursiyer sertifika almıştır. 

 2020 yılı Kasım Ayı itibariyle kurslarda 833 kursiyer (770 kadın, 63 erkek) eğitim görerek 
sertifika almıştır.  

 2003-2020 yılları arasında, el sanatları eğitim merkezlerinden sertifika alan; kadın kursiyer 
sayısı 993 kişi, erkek kursiyer sayısı 3.174 kişi olup, toplam 13.167 kişi sertifikalandırılmıştır. 

 İŞKUR destekli olarak uygulanan El Sanatları konularındaki farklı projelerle; 2020 yılında 
1.400 kişiye eğitim verilmesi hedefi planlanmaktaydı ancak Pandemi nedeni ile yaşanan 
sıkıntılar eğitim sayısını düşürmüştür. Maske üretimi ile beraber hedefe en yakın eğitim 
sayısına ulaşmak için çalışmalara devam edilmektedir. 
El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde (Kastamonu, Bilecik, Düzce, Elazığ, Sivas,  
Mersin/Silifke); ahşap doğrama montaj elemanı, mekikli dokuma yapma, ahşap montaj 
elemanı, elde türk işlemeleri, resim sanat eğitimi, filografi tekniği, elde antep işi, guaj boya 
resim, halı-kilim, yöresel bez dokumacılığı, ahşap oymacılığı,  atölyecilik ve mozaik eskitme, 
tezhip,  ahşap kakmacısı, ahşap hediyelik eşya yapımı, ahşap yakma teknikleri,  sedef 
işlemeciliği, keçe yapımı, sanat ve tasarım, sedef kakma, kumaş abajur yapımı, düz kirkitli 
dokuma, aşçı çırağı,  ev yemekleri hazırlama, yiyecek içecek hazırlama,  takı yapımı, ebru, 
dekoratif ev tekstili, kadın üst giysileri dikimi, basit nakış teknikleri, makrome örgü yapma, 
geleneksel el nakışı,  ahşap iskelet CNC operatörü, dekoratif ahşap süsleme, dokuma 
konfeksiyon makineci, düz dikiş makineci, ev tekstil ürünleri hazırlama,  tel kırma, yatak odası 
tekstili hazırlama,  sıhhi tesisatçı konularında iaşe ve ibateleri karşılanmak suretiyle 14-24 yaş 
arasında köylerden gelen ve şehre göç etmiş dezavantajlı kız ve erkek çocukları eğitilmektedir. 
Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, uygun şartları taşıyan 
El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde maske dikilerek seferberlik ilan edilmiş ve 
Bakanlık birimlerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Maske üreten El Sanatları Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerimiz; Düzce, Elâzığ, Kastamonu, Mersin/Silifke ve Sivas illerimizdir 



 

 

100 

 

5.9.6. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu sekretaryası Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında; 

 Uzmanlık eğitimine başlanması için gerekli alt yapı çalışmaları, eğitim standartları ve 
çekirdek müfredat, eğitici ve eğitim yeri standartlarının planlanması için gerekli görüşmeler 
yapılmaktadır. 

 Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Web Sayfası kurulmuştur. 

 Veteriner Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi’ne (VUTS) işlerlik kazandırılması için 
gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

 Yönetmelikte yer alan iç ve dış paydaşlar ile gerekli koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır. 
Çalışma grubu konusu kapsamında iç kontrol işlemleri ve hizmet envanteri yönetim sistemi ile 
CİMER başvuruları, soru önergeleri ile ilgili iş ve işlemler yürütülmektedir. 

 Üniversitelerdeki Veteriner Hekimliği Uzmanlık Eğitimi ile ilgili Kurul Üyelerinden görevi 
sona erenlerin yerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yeni üyelerin seçilmesi için 
koordinasyon yapılmaktadır. 

 Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği Geçici Madde 1 istisnai yoldan Uzmanlık 
Belgesi verilmesi kapsamında gelen başvurular için veri tabanı oluşturulmuştur, 227 adet 
başvuru alınmıştır. 

 Söz konusu kapsamda yönetmelikte belirtilen kriterlere uyan ve Veteriner Hekimlikte 
Uzmanlık Belgesi almaya hak kazanmış kişilerin belgelerini düzenlemek için gerekli iş ve 
işlemler Strateji Geliştirme Başkanlığı, CBDDO ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonu 
ile yapılmaktadır. 

 Belirtilen kapsamda 26.11.2020 tarih ve E-33735898-020-3263968 sayılı makam Olur’u ile 
Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Belgeleri düzenlenmeye başlanmıştır. 

5.9.7. Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi  

Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi Alo 180 ; çiftçiyi, üreticiyi, tüketiciyi, tedarikçiyi bilgi 
ile buluşturmak amacıyla 7/24 hizmet vermek üzere kurulmuştur. 81 İl Müdürlüğümüzde 
bulunan İletişim Koordinatörlerimiz ile telefonla irtibata geçilerek anında başvurulara çözüm 
bulunabilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi (TİMER); 28 Çağrı Karşılayan, 
8 Takip ve Koordinasyon görevlisi, 1 Koordinatör, 5 İdari Personel ile hizmet vermektedir. 

TİMER, çiftçilerimizden gelen istek, öneri, talep ve ihbarları 01.03.2018 tarihi itibariyle almaya 
başlamıştır. 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında elde edilen telefonla gelen geçerli çağrı 
sayısı 26.243, e-Devlet yoluyla alınan geçerli çağrı 2.892 dir. Hemen cevaplanan çağrı oranı 
%74 dir. 

5.9.8. Basılı Yayın Üretimi  

Türk Tarım Orman Dergisi ve Tarım Orman Bülteni 

Türk Tarım Orman Dergisi 2 aylık periyotlarla yılda 6 defa yayınlanmaktadır.  Teknik ve 
akademik personelin yanı sıra daha geniş okuyucu kesimlerine hitap etmesi amacıyla yayın 
içeriğinde daha güncel konulara ve bakanlığın çalışmalarını anlatacak özel haber 
çalışmalarına yer verilmiştir. Her sayısı 5.000 adet olmak üzere basılmaktadır.Tarım 
sektöründeki son gelişmeleri ve Bakanlığımızın faaliyetlerini duyurmak ve anlatmak amacıyla 
hazırlanan Tarım Orman Bülteni aylık olarak yılda 12 defa yayınlanmaktadır. Güncel içeriği ile 
ilgi çeken bültenden her sayısı 5.000 adet olmak üzere 2020 yılında toplam 60.000 adet 
basılmıştır. 

Eğitim ve Bilgilendirme Amaçlı Kitap Serileri İle Tarım Sektörüne Yönelik Yayınlar      

Merkez ve Taşra Teşkilatının basılı yayın ihtiyaçları doğrultusunda; 76.270 adet kitap, 58.050 
adet dergi-katalog, 40.000 takvim ajanda bloknot ve 392.300 adet afiş ve liflet baskısı 
gerçekleştirilmiştir. Her yıl düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf yarışmasının katalog 
basımı ve tanıtım afişlerinin basımı gerçekleştirilmiştir. Kahraman Sebze ve Meyve Çizgi Kitap 
Serisi kitaplarından 2020 yılı içerisinde toplamda 45.000 Adet kitap basılmıştır 
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5.9.9. Görüntülü ve Sesli Yayın Üretimi  

GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Programı 

GAP Yöresi Eğitim ve Yayım Programı”  kapsamında 2020 yılı sonu itibariyle kümülatif olarak 868 film 
yapılmıştır.  

Web Tarım TV 

www.tarimtv.gov.tr internet adresi üzerinden yayın yapmakta olan Web Tarım TV de 
üreticilerimizi ve sektörün tüm diğer paydaşlarını ilgilendiren konularla ilgili hazırlanmış eğitim 
filmleri, bilgilendirici spot filmler yer almakta olup, tarımsal konular yakından takip edilerek 
habere dönüştürülmüş ve üretilen yazılı ve görsel haberler yayınlanmıştır. Çiftçilerimiz, 
üreticilerimiz, tüketicilerimiz ve Bakanlığımız personelinin de eğitimini gerçekleştirmek üzere 
“Tarım Orman Akademisi” başlığı altında, konu uzmanlarının desteği ile 125 adet stüdyo 
yapımı film gerçekleştirilmiş ve yayınlanmıştır. Bunun yanı sıra “Tarım-Orman Not Defteri” 
başlığı altında 62 kısa film ve ayrıca 14 adet tarım içerikli kısa film hazırlanmış ve 
yayınlanmıştır.   

Sinevizyonlar ve Kamu Spotları 

Sinevizyonlar, tanıtım ile tematik gün ve haftalar için hazırlanan ve kamuoyunun dikkatini 
çekmeye ve zaman zaman kamuoyu oluşturmaya yönelik, görsel açıdan zengin programlar 
olup, bu kapsamda 2020 yılında toplam 55 adet sinevizyon filmi hazırlanmıştır.  639 sayılı 
Bakanlık Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin 662 sayılı KHK ile değişik Ek 1’nci Maddesi 
gereğince TRT Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel tv kanalları ve radyolara 
“gıda güvenliği”, “gıda güvenirliliği”, “bitki ve hayvan sağlığı” ile “toprak koruma” ana 
başlıklarında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayın yapma zorunluluğu getirildiğinden,  söz konusu 
KHK hükmü çerçevesinde belirtilen kategorilerde yapım ve animasyon yapımlar hazırlanarak 
RTÜK onayını müteakip televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmaktadır.  Bu kapsamda 
2020 yılında; 6 adet kamu spotu hazırlanarak yerel ve ulusal televizyon kanallarında yayını 
sağlanmıştır. 

Tarım Orman Ekranı  

Bakanlık politikaları, kurumsal vizyon çalışmaları ve organizasyonlar sabit bir frekans ile hedef 
kitleye aynı anda ulaşması, isteyen TV kanallarının programı canlı olarak yayınlayabilmesi, 
ekstra bir alt yapı masrafı olmadan uyduya çıkılabilmesi amacıyla Tarım Orman EKRANI 
(TOE) ile Aralık 2020’de TÜRKSAT uydusu üzerinden yayına başlamıştır. Uydu yayınında 
kullanılacak kurumsal kimlik ön çalışması ve ara geçiş logosu çalışması yapılmıştır. 

Medya Planlama ve Yönetim Faaliyetleri  

Bakanlık kontrolünde bulunan medya araçlarının (sosyal medya, dijital medya, geleneksel 
görüntülü ve sesli medya ve internet siteleri) belirlenen strateji çerçevesinde yönetilmesi 
sağlanmıştır.  
20 adet Web Tarım TV canlı yayınlarının sosyal medyadan yayını, 300 adet video, 180 adet 
görsel Coğrafi İşaretli Ürünler, Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması ve çeşitli konular Web Tarım 
TV youtube kanalına aktarılarak paylaşım sağlanmıştır. 39 adet Tarım Orman Akademisi filmi 
kurumumuza bağlı internet platformlarına veri tabanına aktarımı sağlanmıştır. 
Bakanlık medya platformlarında yer alması gereken içeriklerin ilgili birimlerle koordineli bir 
şekilde standartlara uygunluğu sağlanmıştır. 

Kurumsal İletişim Faaliyetleri 

Yürütülmekte olan proje, faaliyet ve politikaların doğru ve etkili biçimde ulusal ve uluslararası 
kamuoyuna tanıtılması amacıyla; ilgili kurum ve kuruluşlar ile özel sektör arasında teşkilatıyla 
iletişim ve iş birliği güçlendirilerek kurumsallık ve sürdürülebilirlik yaklaşımını temin edecek 
kurumsal stratejik eylem planı oluşturulmuştur. 
Bu plan esas alınarak; DİTAP'la ilgili içerik, slogan ve tasarım çalışmaları, Dünya Gıda Günü 
ile ilgili basılı ve görüntülü materyal hazırlığı süreç yönetimi, Milas Zeytinyağı için slogan ve 
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afiş ile diğer coğrafi işaretli ürünlerle ilgili görsellere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Sıfır Atık-Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi 
başlığındaki iş birliği çalışmaları ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun kamuoyuna 
tanıtılmasına yönelik çalışmalar, Ar-Ge Destek Projeleri tanıtıma ve Etiket Okuryazarlığının 
Mevcut Durum Tespitine yönelik süreçler yürütülmüştür.  
“Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde” temasını gerçekleştirmek ve gençlere yönelik 
yapılacak her türlü etkinliğin içeriğinin belirlenmesinde fikir alış-verişi yapmak üzere “Genç 
Fikirler Komisyonu” oluşturulmuştur.   
Faaliyet ve projelerinin anlatılacağı 2 dakikalık filmlerin hazırlık süreci başlatılmıştır. Teşkilat 
içerisinde bilgi ve haber akışını sağlayacak Hızlı İletişim Ağı güncellenmiştir. Hazırlanmış olan 
tarımsal içerikli 10 adet eğitim filminin yabancı dile (İngilizce) çevirisi yapılmıştır. 

5.9.10. Tanıtım, Fuar ve Organizasyonlar   

Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması 

2019 yılında 11.'si düzenlenen ve 1.802 fotoğrafçının 7.292 eserle katıldığı yarışmada 6 
kategoride toplam 18 eser ödüllendirilmiştir. Yarışma sonucunda 120 eserin sergileme 
bedeliyle birlikte para ödülü dağıtılmıştır. 12. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasına dair 
başvurular alınmaktadır. 

Tanıtım (Fuar vb.) 

Kurumsal itibarın pekiştirildiği, ekonomik potansiyelin sergilendiği, ulusal ve uluslararası ticaret 
ağlarının kurulduğu, bilgi ve teknoloji paylaşımlarının yaşandığı ulusal ve uluslararası fuarlara 
merkez-taşra teşkilatı birimleri ve bağlı ilgili kuruluşların da katılımıyla bütünleşik bir yapıda 
Bakanlığımızın tanıtımı yapılmıştır. Üretici ve tüketici başta olmak üzere tarım sektörünün farklı 
bileşenlerini bir araya getiren, karşılıklı diyalog kültürünü artırarak tarım dünyasının nabzını 
tutmakta olan Konya, İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Van, Elazığ, 
Samsun, Erzurum İllerinde gerçekleşmiş olan ulusal tarım fuarlarına ve ayrıca Bakanlığımızı 
yurt dışında da temsil etmek adına Almanya Hannover Agritechnica fuarına katılım 
sağlanmıştır. 

5.9.11. Kütüphane  

Bakanlık Kütüphanesi, tamamına yakını tarım ve ormancılıkla ilgili içeriğe sahip yayınları ile 
bir ihtisas kütüphanesidir. Bakanlık Merkez Kütüphanesinde 2020 yılı sonu itibariyle toplam 
19.391 kitap, 7.041 e-kitap, 5100 makale, 577 tez bulunmaktadır. 
Yararlanmak isteyen, il dışındaki okuyucularımızın isteklerini yerine getirmek amacıyla, talep 
edilen bilgiler, taranmak suretiyle e-posta yoluyla okuyucularımıza gönderilmektedir. Aynı 
zamanda posta yoluyla gelen okuyucu istekleri de fotokopi, kitapçık, broşür gibi materyallerle 
karşılanmaktadır. 
Son bilimsel konuları kapsayan “Süreli Yayınlar” Kütüphane koleksiyonu içinde önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu bağlamda yerli ve yabancı süreli yayınlar Türk Tarım ve Orman Dergisi ile 
değişim yapılarak ve bağış yoluyla Kütüphaneye kazandırılmaktadır. Halen 604 adet yerli ve 
yabancı süreli yayının 13 binden fazla sayısı yer almaktadır. 
Zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmak amacıyla 
dijitalleştirme çalışmaları başlatılmıştır. 7 bin civarında kitap dijitalleştirilmiş, tarama ve 
dijitalleştirme amaçlı satır tarayıcı ve dijitalleştirme sistemi kurulmuş olup, dijitalleştirme, telif, 
yayına açma gibi çalışmalar devam etmektedir. Yeni yazılım sayesinde tam metin içerik arama 
hizmeti faaliyete geçirilmiştir.  Dijital   Tarım   Kütüphanesi   adı   altında 
https://kutuphane.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden erişime sunulmuştur.  
Telif mevzuatı sebebiyle tamamı erişime açılamamış ancak halihazırda Bakanlık görev ve 
faaliyet alanları ile ilgili 3.500 temel kaynağa, açık erişim kuralları çerçevesinde internet 
ortamında erişilebilmektedir. Üniversitelerimiz, yayıncılar ve yazarlarla telif görüşmelerimiz 
devam etmektedir.  
Gerçekleştirilen dijitalleştirme yazılımı sayesinde tüm kaynaklarda tam metin içerik arama 
özelliği, dijital kütüphane kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren arşivlenen süreli yayınlar ile Osmanlı döneminden kalan 
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Türkçe kitapların dijitalleştirilmesi ve yayına açılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu 
kapsamda geçmişten intikal eden 160 eser ile yaklaşık 120 bin sayfa dergi taranmıştır. 
Kütüphaneye e-Devlet üzerinden 6 bin üyelik gerçekleştirilmiş olup, bununla birlikte aylık 10 
bin civarında ziyaret, son bir yılda 20 bin yayına erişim sağlandığı görülmektedir.  Ziyaretler 
sadece yurt içinden gerçekleşmemekte, dünya üzerinden ise sırası ile ABD, Almanya, Kıbrıs, 
Azerbaycan, Çin, Hollanda, İngiltere, Fransa başta olmak üzere şimdiye kadar 112 ülkeden 
giriş yapıldığı gözlenmektedir.  
Ayrıca elektronik kitap sağlayıcıları ile yapılan görüşmeler neticesinde Bakanlığımız 
personeline mühendislik ve teknoloji alanından ekonomi ve finansa kadar 25 bin civarında 
elektronik kitaba erişim sağlama imkânı verilmiştir. 

5.9.12. AGRIS 

FAO tarafından yönetilen Uluslararası Tarım Bilimi ve Teknolojisi Bilgi Sistemi (AGRIS) 
çalışmaları kapsamında veri sağlayıcısı olarak şimdiye kadar 11 binden fazla kitap, tez, 
makale, proje raporu gibi bilimsel çalışma sisteme eklenmiştir. AGRIS aracılığı ile Ülke 
genelinde yapılan bilimsel çalışmaların görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla 
daha fazla kaydın sisteme kazandırılması yönünde YÖK ve DERGİPARK ile iş birliğimiz 
devam etmektedir. 
Kurumumuz tarafından Türkçe versiyonu hazırlanan ve 40 dilde versiyonu bulunan 
AGROVOC Tesarus’a kavram, terim ve tanım ekleme çalışmalarına devam edilmiştir. Tarım, 
ormancılık ve yakın ilişkili alanlara ait kavram sayısı 38 bine ulaşmıştır. Türkçe versiyon, 
eşanlamlılar da dahil olmak üzere toplam terim sayısı 52 bini aşarak en fazla terim içeren 
versiyon haline gelmiştir. 
Türkçe AGROVOC‘a dayanan tarımsal kavramlar dizini diğer dillerle birlikte Çok Dilli Tarım 
Orman Sözlüğü haline getirilip Bakanlık web sayfasında kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 
Hem sözlük hem de AGROVOC tesarusun zenginleştirilerek geliştirilmesi için kavram, terim, 
tanım ekleme çalışmaları devam etmektedir.
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5.10. GIDA VE KONTROL 

5.10.1. Gıda  

Gıda ve Yem İşletmeleri  

Gıda İşletmeleri 

Ülke genelinde toplam 709.321 gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 13.249 adedi 
onay kapsamında, 696.072 adedi ise kayıt kapsamında bulunmaktadır. Hayvansal gıda üreten 
işletmeler onay kapsamında bulunmakta olup, onay/şartlı onay almış gıda işletmeleri aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır. 

Tablo 11: Onay/Şartlı Onay Almış Gıda İşletme Sayıları 

Onay Kapsamındaki  Onay/Şartlı Onay Almış  

Gıda İşlemeleri Gıda İşletme Sayısı (adet) 

Süt İşleme Tesisi 2.395 
Süt Toplama Merkezi 6.204 

Et Parçalama ve İşleme Tesisi 2.178 
Kırmızı Et Kesimhaneleri 488 

Kanatlı Kesimhaneleri 63 
Su Ürünleri 258 

HYÜ İşlenmiş mesane, bağırsak ve işkembe işleyen işletmeler 158 
Yumurta ve Yumurta Ürünleri 1.505 

TOPLAM 13.249 

Bakanlığımızca kayıtlı 696.072 gıda işletmesi içerisinde; 79.232’si üretim yeri, 334.376 satış 
yeri, 282.464’ü toplu tüketim yeridir. 

Diğer; 

Takviye Edici Gıda Onayı: Toplam 9554 takviye edici gıdaya onay verilmiş olup, onaylanmış 
takviye edici gıdalar Bakanlığımızın ggbs.tarim.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.  

Kısıtlı Maddeler:Takviye edici gıdalarda etken madde olarak kullanılan ve limiti belirlenen 
toplam 253 adet kısıtlı madde Bakanlığımızın ggbs.tarim.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.  

Yem İşletmeleri 

Yem İşletmeleri, 5996 sayılı Kanuna göre kendi hayvanları için yem üreten işletmeler de dahil 
olmak üzere kayıt-onay kapsamında işlem görmektedirler. 

Tablo 12: 2020 Yılı Yem İşletmeleri Sayısı  

Yem İşletme Adı İşletme Sayısı (Adet) 

Karma Yem Fabrikası  718 

Kendi Yemini Üreten İşletme 691 
Yem Katkı ve Premiks Fabrikası      237 

Rendering İşletmesi      78 
Perakende Yem Depolama ve Satış Yeri   13.660 

Kedi-Köpek Maması ve Çiğneme Ürünü Üreten İşletmeler 59 
Blok Mineral Yem (Yalama Taşı) Üreten İşletmeler 25 

Toplam  15.468 

Tablo 13: 2018-2019 Yılları Karma Yem Üretim Miktarı (Ton/Yıl)  

Yıl 
Sığır Besi 

Yemi 
Sığır Süt 

Yemi 
Etlik Piliç 

Yemi 
Yumurta 

Yemi 
Diğer Karma 

Yemler** 
Genel 

Toplam 

2019 5.406.167 6.550.258 5.363.210 3.828.441 3.791.041 24.939.117 
 2020*  5.550.863 6.660.500 4.895.332 3.421.186 4.234.868    24.762.749 

*Veri girişi devam etmektedir 

** Diğer Karma Yemler; balık yemleri, at yemi, arı yemi, ev ve süs hayvanları yemleri, pet hayvanları yemleri ve deney hayvanı 

yemleri. 
. 
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Gıda ve Yem İthalat ve İhracat  

Gıda ve Yem İhracat Kontrolleri 

Bitkisel gıda ve yem ürünleri ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ihracatında alıcı 
ülke kriterleri ve/veya Türk gıda/yem mevzuatı kapsamında resmi kontrol gerçekleştirilmekte 
ve resmi kontrol sonucu mevzuata uygun olan ürünlere Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir.    
2020 yılında bitkisel gıda/yem ihracatında 167.441 adet Gıda/Yem Sağlık Sertifikası, 26.176 
adet Avrupa Birliği’ne Kuru Meyve İhracat Sağlık Sertifikası ve 10.353 adet Rusya 
Federasyonu’na taze meyve ve sebze ihracat sertifikası olmak üzere toplam sayısı 203.970 
adet Sağlık Sertifikası düzenlenmiştir.  

Gıda ve Yem İthalat Kontrolleri 

Bitkisel gıda ve yem ürünleri ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında Türk 
gıda/yem mevzuatı kapsamında resmi kontrol gerçekleştirilmekte ve kontrol sonucu uygun 
olan ürünlerin yurda girişinde bir sakınca bulunmadığına dair gümrük belge numarası 
oluşturularak ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmektedir. 2020 yılı ithalatta 
düzenlenen gümrük belge numarası/uygunluk yazısı sayısı 138.118’dir. Gıda ve yem ürünleri 
ile gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında Türk gıda/yem mevzuatı 
kapsamında resmi kontrol gerçekleştirilmekte ve kontrol sonucu uygun olmayan ürünlerin 
yurda girişine izin verilmemektedir. 2020 yılında ithalatta gıda/yem güvenilirliği yönüyle yapılan 
kontroller sonucu yurda girişine izin verilmeyen sevkiyat sayısı 2.396 adet, ürün miktarı ise 
258.817 ton’dur. 

Gıda Denetim ve Kontrol  

Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi için gıda ve gıda ile 
temas eden madde ve malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi 
kontroller, risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin 
yıllık program çerçevesinde yürütülmektedir. Resmi kontroller, Bakanlık ve il yıllık numune 
alma programlarının yanı sıra şüphe, şikâyet, ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim 
Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikâyet edilen ürün ve firmalara yönelik 
olarak da gerçekleştirilmektedir. Resmi kontrollerin sıklığı İşletmelerin Riske Dayalı Denetim 
Sıklığının Belirlemesi Prosedürü çerçevesinde belirlenmekte olup herhangi bir risk durumunda 
bu sıklık artmaktadır. 2019 ve 2020 yıllarına ait gıda işletmelerinin faaliyet alanına göre yurt içi 
gıda resmi kontrol verileri tablolarda yer almaktadır. 2020 yılı kontrol görevlisi sayısı 7.137’dir. 

Tablo 14: Yurt içi Gıda Resmi Kontrol Sayısı 

Yıl Resmi Kontrol Sayısı İdari Para Cezası Sayısı Suç Duyurusu Sayısı 

2019 1.215.996 16.428 174 
2020 1.356.643 14.562 172 

 

Tablo 15: Gıda İşletmeleri Faaliyet Alanına Göre Yurt içi Gıda Resmi Kontrol Sayısı 
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2019 193.430 5.726 100 498.743 6.004 44 523.823 4.698 30 1.215.996 16.428 174 

2020 214.626 5.528  93 603.813 5.975 49 538.204 3.059 30 1.356.643 14.562 172 

 

ALO 174 Gıda Hattı 
Alo 174 Gıda Hattına gıda bilgi edinme, ihbar ve şikâyet kapsamında yapılan başvuru ve 
başvurular sonucu uygulanan idari yaptırımların 2019 ve 2020 yıllarına göre dağılımı tabloda 
verilmiştir. 
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Tablo 16: ALO 174 Gıda Hattına Yapılan Başvuru Sayısı ve İdari Yaptırım Sayısı 

Yıl Oluşturulan Başvuru Sayısı Sonuçlanan Başvuru Sayısı Cezai İşlem Sayısı 

2019 89.667 89.667 3.752 

2020 93.548 93.548 3.322 

 

Kamuoyu ile Paylaşılan Resmi Kontrol Sonuçları 

5996 sayılı Kanun ve Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8. maddesi 
gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal 
eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet 
sitesinde, Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 2020 yılında 435 firmaya ait 789 
parti ürün kamuoyuna duyurulmuştur. 

Kamu ve Özel Laboratuvarlar Denetimleri 

Kamu ve özel gıda kontrol laboratuvarları rutin olarak 2 yılda bir denetlenmektedir.  Özel gıda 
kontrol laboratuvarlarının yetkilendirilebilmesi için kuruluş ve çalışma izni öncesi yer inde 
yapılan denetimleri ile onaylı faaliyet konuları listelerine yeni analiz eklemek için yapılan 
kapsam genişletme denetimleri gerçekleştirilmektedir. Ancak, 2020 yılında pandeminin toplum 
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki 
mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla planlanan bazı 
denetimler gerçekleştirilememiştir. 

Tablo 17: Kamu ve Özel Laboratuvar Denetimleri 

Yıl 
Denetlenen 

Laboratuvar Sayısı 
Kamu 

Denetlenen 
Laboratuvar 
Sayısı Özel 

Kuruluş 
İzni 

Denetimi 

Çalışma 
İzni 

Denetimi 

Kapsam 
Genişletme 

İdari Para 
Ceza 

Kararları 
(İPCK) 

2019 32 102 12 3 26 9 
2020 19 48 8 8 40 15 

 
Yem Denetim ve Kontrol  

Tablo 18: Yem Denetimleri ve Yasal İşlemler 

Yıllar 
Resmi Kontrol Sayısı 

(Adet) 
Numune Sayısı  

(Adet) 

Yasal İşlem 

İPC  
(Adet) 

Savcılığa Suç Duyurusu 
(Adet) 

 

2019 24.470 8.465 431 34  
2020 27.969 8.327 405 54  

 
Yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontroller yapılmaktadır. 
Resmi kontrol faaliyetleri, yıllık yem kontrol planı kapsamındaki kontrolleri, İl Müdürlükleri 
tarafından yürütülen kontrolleri, ihbar ve şikâyet üzerine yapılan kontrolleri ve Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kontrolleri kapsamaktadır. Ayrıca çiftliklerdeki 
içme sularından analiz edilmek üzere su numuneleri alınmaktadır. Yıllık yem kontrol planı, 
önceki yıllara ait denetim sonuçları dikkate alınarak ve risk analizi yapılarak her yıl revize 
edilmektedir. Yemlerde istenmeyen maddeler ve yemlere katılması yasak olan maddeler 
yönüyle kontrol sıklığı artırılmaktadır. Bu kapsamda çiftlik bazında kontrollerde 
sürdürülmektedir. 

Tablo 19: Denetlenen İşletmeler 

Denetlenen İşletmeler 2019 2020 

Yem Üretim İşletmeleri 6.071 5.246 
Perakende Yem Satış ve Depolama yerleri 14.353 18.460 

Çiftlikler 4.046 4.263 
Toplam 24.470 27.969 
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5.10.2. Bitki Sağlığı  

Bitki Sağlığı ve Karantina 

Entegre Zararlı Yönetimi(IPM) Programı: Seçilen önder üreticilere, ürünlerinde görülen 

hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kimyasal mücadele yerine alternatif yöntemlerin 
öncelikle uygulandığı, Entegre Mücadele prensipleri çerçevesinde mücadele yapılması 
amacıyla tarla, bağ, bahçe, sera gibi üretim alanlarında uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu 
önder üreticilerin uygulamaları ile diğer üreticilerde davranış değişikliğinin gerçekleşmesi 
hedeflenmektedir.Bakanlığımız, teknik desteği ile Entegre Mücadele uygulamalarını teşvik 
etmekte, yaygınlaştırılması amacıyla projeli çalışmalar yürütmektedir. 2020 yılında 81 ilde 
45.038 üretici ile 3.896.000 dekar alanda Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) Programı 
yürütülmüştür 

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Uygulamaları  

Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede zirai ilaç kullanımının azaltılması, 
kalıntının önlenmesi ve ekosistemin korunması ile sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla 
kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele uygulamaları 
teşvik edilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. 2020 yılında 212.938,464 dekar alanda biyolojik ve 
biyoteknik mücadele uygulamaları yürütülmüştür. 2020 yılına ait destekleme ödemelerine 
2021 yılında da devam edilecektir. 
Süne Mücadelesi: Ülke çapında süne ile bulaşık olan hububat alanında süne mücadelesi 

çalışmaları yapılmaktadır. Süne ile bulaşık olan 64 İlde 700 ekip, 2.200 teknik personel ile 3582 
milyon dekar alanda sürvey çalışmaları yapılmıştır. Yapılan nimf sürveyi sonucuna göre 27 
ilde, 7.122.329 dekar alanda kimyasal mücadele yapılmıştır. Mücadelenin başarısını 
değerlendirmek amacıyla 12.006 adet numune üzerinden emgi analizi yapılmış olup, emgi 
oranı mücadele yapılan alanlarda 0,66 mücadeleye gerek duyulmayan alanlarda 0,60, 
mücadele gerektiği halde ilaçlanmayan alanlarda 3,03 olarak tespit edilmiştir. Ülke genelinde 
emgi oranı ortalaması 0,64 olarak belirlenmiştir. 182.500 adet parazitoit üretim ve salımı 
yapılmış ve 32.900 çiftçiye eğitim verilmiştir.  
Çekirge Mücadelesi: Tarım alanlarının dışında kalan; çayır- mera, hazine arazisi, köy ortak 

arazisi, gibi şahıs mülkü olmayan yerlerde çekirge mücadelesi, devlet yardım mücadelesi 
şeklinde yürütülmektedir. 2020 yılında; çekirge çıkma ihtimali olan ve programa alınan 62 İlde, 
217.582 dekar alan takip edilmiştir. Kimyasal mücadele yapılması gereken 44 İlde, 125.129 
dekar alanda kimyasal mücadele yapılmıştır. 
Tarla Faresi Mücadelesi: Tarla faresi mücadelesi amacıyla 2020 yılında 76 ilde 11.444.357 

dekar alanda sürvey yapılmış ve sürvey sonucuna göre 65 ilde 1.608.958 dekar alanda 
mücadele yapılmıştır. 
Akdeniz Meyvesineği Mücadelesi: Akdeniz meyvesineği mücadelesinde, üreticilerin bilgi ve 

tecrübesinin arttırılması ile sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi, sektörde 
farkındalık oluşturulması, pazarlama imkânlarının arttırılması, ticaretin kolaylaştırılması ile 
sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla 2020-2022 yıllarını kapsayan “3 yıllık Akdeniz 
Meyve Sineği Mücadelesi Ulusal Eylem Planı” yürütülmektedir. 
Söz konusu Eylem Planı gereğince; 34 ilde 326 ekip, 889 teknik personel ile zararlının takibi 
ve üretici bilgilendirmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda illerde 14.414 üreticiye 
eğitim verilmiş; konu ile ilgili olarak 2.345 adet afiş ve 14.918 adet liflet dağıtılmıştır.  
Ayrıca 45 İlde  “Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi” yürütülmektedir. 

Tahmin ve Uyarı Sistemleri  

Zararlı organizmalar ile zamanında mücadele yapılabilmesi amacıyla sıcaklık, nem vb. İklim 
verilerini kullanarak uyarı veren bilgisayarlı elektronik tahmin erken uyarı sistemleri 
kullanılmaktadır. Elmada; Elma Karalekesi (Venturia inaequalis) ve Elma İç Kurdu (Cydia 
pomonella) ile Bağda; Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) ve Bağ Mildiyösü (Plasmopora 
viticola) konularında elektronik tahmin ve uyarı sistemleri kullanılmaktadır. 2020 yılında 40 ilde 
372 adet tahmin ve uyarı sistemi 4.044.542 dekar alana hitap etmektedir. 
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Karantina  

Sürvey Çalışmaları: Karantinaya tabi zararlı organizmaların yayılmasını önlemek amacıyla 

2020 yılında 33 zararlı organizmanın sürveyleri yapılarak takip ve eradikasyon çalışmaları 
yürütülmüştür. 
Tablo 20: 2020 Yılı Sürvey Çalışması Yürütülen Zararlı Organizmalar 

Konukçu Ülkemizde varlığı bilinmeyen zararlı organizmalar  

Asma  
Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence Doree Phytoplasma-FD), Candidatus 
Phytoplasma solani (Bois noir-BN) 

Çam Çam solgunluk nematodu (Bursaphelenchus xylophilus)  

Turunçgil 
Narenciye Yeşillendirme (Citrus Greening Bacterium) 

Turunçgil sarı damar açılması virüsü (Citrus Yellow Vein Clearing V.) 

Zeytin - Bağ Xylella yaprak yanıklığı (Xylella fastidiosa) 

Kivi Kivide Bakteriyel Kanser (Pseudomonas syringae actinidiae) 

Patates Epitrix similaris 

Orman – Süs b. Ani meşe ölümü (Phytophthora ramorum) 

Nar Narda Bakteriyel Yanıklık (Xanthomonas axonopodis punicae) 

Çam Çam çıralı kanser hastalığı (Gibberella circinata) 

Polifag (Meyve) Çiçek ve meyve monilyası (Monilinia fructicola) 

Ceviz Ceviz güvesi (Erschoviella musculana) 

Hıyar Dacus ciliatus 

Konukçu Ülkemizde sınırlı olarak bulunan zararlı organizmalar  

Patates 

Patates siğili (Synchytrium endobioticum) 

Bakteriyel solgunluk ve patates kah. çürüklüğü (R.solanacearum) 

Patates halka çürüklüğü (C. michiganensis subsp. sepedonicus) 

Patates kist nematodları (Globodera rostochiensis, G. pallida) 

Patates kök ur nematodları (Meloidogyne chitwoodi)  

Patates güvesi (Phthorimaea operculella) 

Epitrix similaris 

Karpuz Karpuz bakteriyel meyve lekesi (Acidovorax avenae subsp. citrulli) 

Taş çekirdekler Şarka virüsü (Plum pox potyvirus PPV) 

Çeltik Çeltik beyaz uç nematodu (Aphelenchoides besseyi) 

Domates 

Domates lekeli solgunluk virüsü 

Lasioptera sp. 

Tomato brown rugose furit tobamovirus (ToBRFV) 

Kestane Kestane gal arısı (Dryocosmus kuriphilus) 

Soğan Soğanda beyaz çürüklük (Sclerotium cepivorum) 

Polifag Turunçgil uzun antenli böceği (Anoplophora chinensis) 

Mısır Batı mısır kök kurdu (Diabrotica virgifera) 

Havuç Candidatus Liberibacter solanacearum 

Muz Muzda fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum sp. cubense) 
                                                                                                                              *  Zararlı organizmaların tabloda yer almayan diğer konukçularında da sürveyler yürütülür. 

Karantina Destekleri  

Üreticilerin patates siğili etmeni açısından ekonomik kayıplarını telafi amacıyla, üç yılda bir 
“Patates Siğili İle Mücadele Telafi Edici Ödemesi” yapılmaktadır. 2019 yılında destekleme 
ödemesi yapılmış olup, 2022 yılında tekrar destekleme ödemesi yapılacaktır. Bitki Karantinası 
Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği kapsamında; turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık 
fındık üretim alanlarının, Şarka virüsü ile bulaşık sert çekirdekli meyve ağaçlarının (kayısı, 
şeftali, erik, kiraz, vişne vb.) karantina tedbirleri gereği kökü ile beraber sökülerek üreticiler 
tarafından imha edilmiş olması gerekmektedir. Bu amaçla turunçgil uzun antenli böceği ile 
bulaşık bulunan 135 da alan için 1 ilde 24 üreticiye, şarka virüsü ile bulaşık bulunan 184 ağaç 
için 4 ilde 16 üreticiye ödeme yapılmıştır.  

Zararlı Risk Analizi  

Bitkisel ürün ihracat ve ithalatına yönelik olarak şimdiye kadar; ithalata yönelik 42 ülkeden 30 
ürün için  Zararlı Risk Analizi amaçlı bilgi istenmiş, ihracata yönelik ise 34 ülkeye 15 adet  
tohumluk, 40 adet yaş ürün, 17 adet kuru ürün ve 20 adet süs bitkisi, 6 adet çiçek ve 5 adet 
fidan olmak üzere toplam 103 ürün için zararlı risk analiz raporları gönderilmiştir. Ayrıca şu ana 
kadar 89 zararlı organizma için zararlı risk analizi yapılmıştır.  
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Bitki Pasaportu Denetimleri 

Bitki pasaportu sistemi bir iç karantina uygulaması olup amacı üretim materyallerinin üretildiği 
yerde bitki sağlığı kontrollerini yaparak karantina organizmalarından temiz üretim 
materyallerinin ticaretinin yapılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda 2020 yılında 3.823 aktif 
operatör bulunmakta olup, bitki sağlığı kontrolleri yapılmıştır. 

Hasat Öncesi Pestisit Denetimi 

Bitkisel ürünlerde yasaklı, tavsiye dışı veya hatalı bitki koruma ürünü kullanımının 
denetlenmesi amacıyla  bağ, bahçe, tarla ve seralarda ilaç kullanım durumu ve kalıntı çıkma 
riski yüksek ürünler ve bölgelere göre risk esaslı yürütülen Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri 
sonucunda olumsuzluk tespit edilen ürünler için imha veya hasadı geciktirme ile ürün 
sahiplerine ise idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılın Kasım ayı itibariyle 
18.170 üretim yeri denetimi yapılmıştır. Hasat Öncesi Pestisit Denetiminin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında Muğla ve Balıkesir İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin cihaz altyapıları 
güçlendirilmiş ve Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde taze meyve ve sebzede ilk 
defa pestisit analizi yapılmaya başlanmıştır. 

Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi 

Bitkisel ürünlerde bitki koruma ürünlerinin uzman kişilerce önerilmesi, uygulanması ve 
kayıtlarının tutulması kapsamında yapılan çalışmalarda il ve ilçe müdürlüklerinin düzenledikleri 
eğitimlere katılarak 2020 yılında bitki koruma ürünleri uygulayıcı belgesi alan üretici sayımız 
475.385 olmuştur.  

Eğitim ve Yayım  

Hizmet içi eğitimler 61 programda 2.091 katılımcı ile programlanmış olup 297 personel 
hizmetiçi eğitime katılmış, kalan eğitimler pandemi ile ilgili alınan tedbirler kapsamında iptal 
edilmiştir.  
Çiftçi eğitim yayımı olarak 227.407 çiftçiye eğitim verilmesi planlanmış, 7.376 çiftçi tarla okulu 
yoluyla olmak üzere 91.912 çiftçi eğitimi gerçekleştirilmiş, pandemi nedeniyle istenilen 
düzeyde eğitim gerçekleştirilememiştir.  
Süne mücadelesi çalışmaları kapsamında illerimizde teknik ekiplerde görevli teknik personele 
yönelik 2.000 Adet Süne Mücadelesi el kitabı hazırlanarak İllerimize ulaştırılmıştır. 

Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol 

İthal edilecek bitki ve bitkisel ürünlerin bitki sağlığı denetimleri Bitki Karantinası Yönetmeliği’ne 
göre yapılmaktadır. İthalat ve ihracatta gerektiğinde üründen numune alınarak analiz 
yapılmaktadır. Ahşap ambalaj materyalinin ısıl işleme tabi tutulması için Ahşap Ambalaj 
Malzemesi İşaretleme İzin Belgesi verilmesi ve iptal işlemleri kapsamında 2020 yılı içerisinde 
192 ısıl işlem fırını için izin belgesi verilmiş olup,  57 ısıl işlem fırının belgesi yenilenmiş, 23 ısıl 
işlem fırının izin belgesi ise iptal edilmiştir. 

İhracatta Bitki Sağlığı Denetimleri 

İhraç edilecek ürünler, alıcı ülkenin bitki sağlığı koşulları ve uluslararası bitki sağlığı ve 
karantina kriterleri dikkate alınarak kontrol edilmektedir.  Kontrol sonucunda uygun olan ürünler 
için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenerek ihracat gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında yapılan 
339.760 bitki sağlığı ihracat denetiminde toplam 3.147 numune  alınmış olup 92 adeti olumsuz 
sonuçlanmıştır. 

İthalatta Bitki Sağlığı Denetimleri 

Bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatında, mevzuata uygun görülmeyen ürünlerin yurda girişine izin 
verilmemekte ve ihracatçı ülkeye uygunsuzluk konusunda bildirimde bulunulmaktadır. 2020 
yılında ithalatta yapılan bitki sağlığı denetimleri sonucunda 247 adet uygunsuzluk tespiti 
yapılmış olup, söz konusu uygunsuzlukla ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılarak 
konuya ilişkin ihracatçı ülkelere bildirim yapılmıştır. 2020 yılında yapılan 70.877 bitki sağlığı 
ithalat denetiminde toplam 9.620 numune  alınmış olup 105’i olumsuz numunedir. 
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Rusya Federasyonu: Rusya Federasyonu’na yapılan yaş meyve sebze ihracatı için Bitki 

Sağlığı ve Karantina Eylem Planında belirlenen esaslar çerçevesinde, Rusya Federasyonu’na 
ihracat yapılan ve ihracata konu ürünlerin yetiştirildiği illerde bitki sağlığı tedbirlerinin denetim 
ve takibi yürütülmektedir. Alınan önlemler sonucunda 2020 yılında karantina ihlali bildirim 
sayısında ve geri dönen ürün miktarında düşüş kaydedilmiştir. Rusya Federasyonu’na yaş 
meyve sebze ürünlerinin ihracatında ürünlerin geri dönmesine ve bildirim almamıza sebep olan 
karantina etmenlerinin başında Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata), Kaliforniya çiçek 
thripsi (Frankliniella occidentalis), domates güvesi (Tuta absoluta) gelmektedir. Solanaceae 
familyası ürünlerinde  viral hastalıklara sebep olan etmenler Tomato brown rugose fruit virus 
(ToBRFV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Pepino mosaic virus (PepMV) ve  meyvelerde 
fungal hastalık etmeni Monilinia fructicola saptanması sebebi ile 2020 yılında bildirim ve 
kısıtlamalar söz konusu olmuştur.  Buna bağlı olarak ihraç edilen yaş meyve sebzelerde bu 
zararlıların tespit edilmesi nedeniyle zaman zaman karantina ihlali bildirimleri alınmaktadır. 
2020 yılında domates ve biberde Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), Tomato spotted 
wilt virus (TSWV), Pepino mosaic virus (PepMV) saptanması sebebiyle 11 Aralık 2020 
tarihinden itibaren Rusya Federasyonu’ na İzmir ve Antalya illerinde üretilen ve/veya bu 
illerden ihraç edilen domates ve biberlerin ihracatına yasaklama getirilmiştir.  
İhraç edilen yaş meyve sebze ürünlerinde  karantina zararlısı etmen tespit edilmesi sebebiyle 
5 firmaya ait ihracat işlemlerine ve 2 üretici tarafından yetiştirilen armut ürünlerine kısıtlama 
getirilmiştir. 
Japonya: Muhafaza şartlarına uyumun teyit edilmesi ve ön denetim, nakliye, ambalajlama, 

etiketleme şartlarına uyulmak kaydıyla Japonya’ya greyfurt ve limon ihracatı devam 
etmektedir.  
Kirazda Aralık 2019 döneminde Tokyo Ticaret Müşavirliği aracılığıyla alınan yazıda, 
fumigasyon uygulamasına ilişkin çalışmaların değerlendirildiği ve uygun görüldüğü, bununla 
birlikte ek bilgilere ihtiyaç duyulduğu ve çalışmaları yerinde denetlemek üzere Japon uzmanın 
Türkiye'de görevlendirilebilmesi için tarih önerisi ve ziyaret programı beklendiği bildirilmiştir. 
Japonya'ya  kiraz  ihracatının  başlatılmasına  yönelik  çalışmalar devam etmektedir.  
Taze incire yönelik hazırlanan bilgi ve belgelerin yeterli bulunmadığı bildirilmiş ve kirazda 
olduğu gibi detaylı bir çalışma yapılması talep edilmiştir. Çalışmalar yürütülmektedir. 
Diğer taraftan Japonya'nın dış ticaret dinamikleri ve Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu 
görüşleri esas alınarak, kirazda yerinde denetleme süreci çalışmalarına devam edilmesi ve 
portakal, mandalina ve tangorda ISPM-28 (Phytosanitary Treatments for Regulated Pests)  
standartları baz alınmak suretiyle yasağın öncelikli olarak kaldırılması ve kirazı müteakip 
sırasıyla narenciye ürünleri (portakal, mandarin), nar ve Bursa siyah inciri ürünlerinin 
değerlendirmeye alınmasına dair talebin MAFF'a iletildiği Ticaret Bakanlığı tarafından 
bildirilmiştir. 
Güney Kore: Güney Kore’ye yaş meyve sebze ihracatı yasağının kaldırılması amacıyla; 

28.11.2013 tarihinde başlayan çalışma sürecinin sonunda 23.07.2019 tarihi itibariyle 
G.Kore’ye kiraz ihracatının önü açılmıştır. İlk kiraz ihracatı kapsamında, 31.07.2019 tarihinde 
2.560 kg olarak ilk kiraz sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında  5 il’de 21 kiraz bahçesi 
(üreticisi) ve 3 il’de 8 paketleme ve fumigasyon tesisi kayıt altına alınmıştır. 2020 yılı ihracat 
sezonu içerisinde Güney Kore’ye 8.960 kg kiraz ihracatı gerçekleşmiştir. Kiraz ürününden 
sonra G.Kore’ye ihraç edilmek istenen ürünler sırasıyla “greyfurt, limon, portakal, mandarin, 
nar, taze incir” şeklinde güncellenmiştir.  
Tayvan: Taze kiraz ihracatına yönelik olarak  2020 yılında 58 bahçe ve 6 adet soğuk hava ve 

paketleme tesisi kayıt altına alınarak  Tayvan tarafına iletilmiştir. Tayvanlı uzmanların kayıtlı 
soğuk hava ve paketleme tesisini ziyareti pandemi nedeniyle gerçekleşmemiştir. Tayvan’a 
kiraz ihracatının 2021 yılında başlayacağı öngörülmektedir. 
Çin Halk Cumhuriyeti: Türk Kirazlarının Çin’e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı 

Gereklilikleri Protokolü kapsamında 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Çin’e kiraz ihracatı 
gerçekleştirilmiştir. Halen 39 bahçe, 15 paketleme ve soğuk işlem tesisi ve 13 fumigasyon 
tesisi Çin’e kiraz ihracatında kayıt altına alınmıştır. 2020 yılında ise; 14 İl’de 227 Kiraz Bahçesi 
(Üreticisi), 8 İl’de 14 Paketleme ve Soğuk İşlem Tesisi ile 9 İl’de 21 fumigasyon tesisi kayıt 
altına alınmıştır. 2019 yılında Çin’e 931.195 kg olan kiraz ihracatı 2020 yılında artarak 
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1.489.741 kg’a yükselmiştir. 
İhraç edilen toplam 5 parti kirazda karantina etmeni (Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) ve 
Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis Capitata)) tespit edilmesi nedeniyle bu ülkeye kiraz ihracatı 
şu an kapalı olup, 2021 yılı kiraz hasat sezonu başlamadan açılması için çalışmalar 
yürütülmektedir 
Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen Antep Fıstığı için Bitki Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol 3 
Eylül 2016 tarihinde imzalanmış olup, ilgili Protokol kapsamında  2019 yılında 39 işleme tesisi, 
2020 yılında  25 işleme tesisi olmak üzere toplam 64 antep fıstığı işleme tesisi kayıt altına 
alınmıştır. 
Çin’e ihraç edilebilmesine yönelik limon, turunçgil (portakal, mandalina, greyfurt), nar, taze 
üzüm, elma, taze incir, çiğ badem, kivi, defne yaprağı raporları da gönderilmiş olup, görüş 
beklenmektedir. 

Eğitim  

2020 Yılında Düzenlenen 2 adet Fumigasyon Operatör Kursu ile 58 kişiye Fumigasyon 
Operatör Belgesi verilmiştir. İnspektör yetiştirme kursu pandemi koşulları nedeniyle 
düzenlenememiştir. 

Bitki Koruma Ürünleri  

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi 

Son zamanlarda bitki koruma ürünleri ile ilgili yaşanan problemler ve bitki koruma ürünleri ile 
ilgili izlenebilirliğin bir sorun haline gelmesi gibi nedenler göz önünde bulundurularak 
oluşturulan karekod sitemini içeren Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi belirli bir takvim 
çerçevesinde 01.01.2018 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuş ve 01 Mart 2019 tarih i itibariyle 
Tuzak ve Biyolojik Mücadele Etmenleri hariç olmak üzere bütün bitki koruma ürünlerinde 
uygulanmaya başlamıştır. 2020 yılında da gerek altyapı gerekse eğitim çalışmaları devam 
etmiştir. 

Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Alet ve Makineleri ile İlgili Ruhsatlandırma İmal İzni, 
Piyasa Kontrolü  

2020 yılında ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ve zirai mücadele alet ve makineleri ile bu 
ürünleri imal eden firmalara verilen üretim izinleri, tavsiye alan bitki koruma ürünleri ve piyasa 
kontrolleri konusunda yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir.. 

Tablo 21: 2020 Yılında Verilen Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Alet ve Makineleri İzin ve 
Ruhsatları 

  Bitki Koruma Ürünleri 
Zirai Mücadele Alet ve 

Makineleri 

Ruhsat 227 61 
Tavsiye 182 - 

Üretim İzni 3 4 

İhraç Amaçlı İmal İzni 114 - 

Piyasa Kontrolü 215 - 

Resmi Kontroller 

Bitki Koruma Ürünleri ve Zirai Mücadele Makineleri ile İlgili Kontrol ve Denetimler  

Bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinelerinin üretildiği ve satıldığı yerlerin 
denetlenmesi faaliyetleri tabloda verilmiştir. 

Tablo 22: Bitki Koruma Ürünleri ile Zirai Mücadele Alet ve Makine Denetimleri 

Denetim 
Üretim Tesisi 

Sayısı 
Üretim Tesisi 

Denetim Sayısı 
Bayi 

Sayısı 
Bayi Denetim 

Sayısı 

Bitki Koruma Ürünleri 54 10 6.677 6.677 
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri 149 22 4.604 4.604 
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2020 yılında, 10 adet bitki koruma ürünü üretim tesisi kontrol edilmiş, yapılan kontrollerde 3 
adet üretim tesisinde eksiklikler tespit edilmiş ve eksikliklerin tamamlanması için süre 
verilmiştir. 1 adet üretim tesisinde verilmiş olan formülasyon üretim izinlerinden 1 tanesinde 
üretim durdurulmuştur. 3 adet firmanın üretim tesisinde 5 adet formülasyon üretim izni iptal 
edilmiştir. 
2020 yılında, 22 adet zirai mücadele alet ve makineleri üretim yeri kontrolü yapılmıştır.  
244 adet bitki koruma ürünü kontrol edilmiştir. Ruhsatına esas spesifikasyonuna uygun 
olmadığı tespit edile 25 adet bitki koruma ürünü için idari yaptırım cezası uygulanmıştır.  
Bitki koruma ürünleri ile hammaddelerinin ithalat izni esas kontrolleri kapsamında, 252 adet 
bitki koruma ürünü ve 115 adet teknik maddenin kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontrollerde 2 
adet bitki koruma ürününün ithalatı uygun görülmemiştir. Ayrıca bu kapsamda yapılan belge 
kontrollerinde eksiklik tespit edilen 70 adet bitki koruma ürünü ve hammaddesinin ithalatı 
uygun görülmemiştir.  

Bitki Koruma Ürünü Bayileri ile Zirai Mücadele Alet ve Makine Bayilerinin Kontrolleri; 2020 
yılında yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı davrandıkları tespit edilen b itki koruma 
ürünü bayileri ile 536 ikaz, 486 para cezası uygulanmıştır. Zirai mücadele alet ve makine 
bayilerine 99 ikaz, 8 ihtar, 2 para cezası uygulanmıştır. 

Bitki Koruma Ürünleri İthalat İşlemleri 

Bitki Koruma Ürünlerinin İthalat İzni : İthal edilmek istenen ürünler ile bunların imalinde 

kullanılan hammaddelerin ithalatı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen “Gümrük 
İşlemlerinde Tek Pencere Sistemi” üzerinden düzenlenmektedir. 

Tablo 23: 2020 Yılı İthalat İzinleri 

 Bitki Koruma Ürünü (adet) Hammadde (adet) 

İthalat İzni  2.139 3.128 
Numune İthalat İzni  224 - 

İhraç Amaçlı İthalat İzni  90 - 
Toplam 2.453 3.128 

5.10.3. Risk Değerlendirme  

Üyeleri açık çağrıyla başvuru yapan bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar ve diğer 
uzmanlardan seçilen bilimsel komisyonlar, gıda zincirinin tarladan sofraya tüm aşamalarını 
içine alacak şekilde risk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirir ve risk yöneticilerine 
tavsiyelerde bulunurlar. Bilimsel komisyonlar faaliyetlerini yürütürken gerek elektronik ortam 
üzerinden gerekse fiziksel olarak toplantılar gerçekleştirmektedirler. Şu ana kadar Belirli Gıda 
Bileşenleri ve Yeni Gıdalar Komisyonu, Bitki Sağlığı Komisyonu, Biyolojik Tehlikeler 
Komisyonu, Bulaşanlar Komisyonu, Gıda Katkı Maddeleri Komisyonu, Gıda Olarak 
Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu ve Yem Komisyonu kurulmuştur. 2020 yılında Bilimsel 
Komisyonlar tarafından 5 tanesi fiziksel, 9 tanesi elektronik ortamda olmak üzere toplam 14 
toplantı gerçekleştirmiş ve 2 adet bilimsel görüş oluşturulmuştur. Görev süresi dolan 4 
Komisyonun yenilenmesine, “Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Komisyonu”nun ise 
ilk kez kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 

5.10.4. Hayvan Sağlığı  

Hayvan Sağlığı  ve Karantina 

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele 

Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonunun sağlanması amacıyla Oral 
Aşılama ile Kuduz Hastalığının Kontrol ve Eradikasyonu Projesi, LSD Hastalığının Kontrolü ve 
Önlenmesi Projesi, Hayvan Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele Projesi, Aşı Üretim Merkezi 
Kurulması Projesi ve HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı akıllı telefon uygulaması gibi ulusal 
ve uluslararası birçok proje yürütülmektedir. Hayvan hastalıkları ile mücadele etkinliğinin 
arttırılması ve güncel bilimsel gelişmelerin uygulamaya aktarılması gibi amaçlar ile hastalıklara 
özel Veteriner Fakülteleri öğretim üyeleri ile Bakanlık personelinden kurulu bilim komisyonları 
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oluşturulmuştur. Zoonotik hastalıklar yönünden ise ayrıca Milli Zoonoz Komitesi altında Sağlık 
Bakanlığı ve yine bilim insanlarından oluşan komisyonlara katılım sağlanmaya devam 
edilmektedir. 

Şap Hastalığı ile Mücadele 

Şap hastalığına yönelik olarak Bölgesel Risklerin Kademeli Azaltılmasına Dayalı Şap 
Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyon Eylem Planı hazırlanmış ve 2014 yılı Ocak ayından 
itibaren uygulamaya konulmuştur. Şap hastalığı ile daha etkin mücadele amacıyla “Tam 
Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi Eğitimi” 2019 yılında Şanlıurfa ve İzmir, 2020 
yılında Trabzon ilinde yapılmış diğer tatbikat ise pandemi nedeniyle iptal edilmiştir. Hastalıkla 
mücadele kapsamında tüm sığırlara ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa Şap aşısı 
uygulanmıştır. OIE tarafından şap hastalığı yönünden aşılı ari statüde bulunan Trakya’ da 
bulunan tüm koyun-keçiler ise 2020 yılında bir defa aşılanmıştır. 

Kuduz Hastalığı ile Mücadele 

Kuduz hastalığı ile mücadele hem yaban hayatında havadan aşılama ile hem de sahipli ya da 
sahipsiz kedi ve köpeklerin aşılanması yolu ile sürdürülmektedir. Proje kapsamında yılda bir 
kez olmak üzere 3 yıl süreyle yaban hayatına karşı, 105 Bin km² ormanlık ve kırsal alanda 
havadan aşılama çalışması yapılmış, her uygulama döneminde yaklaşık 1,9 Milyon adet aşılı 
yem kullanılmıştır. Bu kapsamda 2020 yılı ilkbahar ve sonbahar döneminde dönem başı 
5.500.000 doz  aşılı yem 225 Bin km² ormanlık ve kırsal alana iki defa havadan atılmıştır. 
Sahipsiz kedi ve köpeklere 2020 yılında uygulanan aşıların yanı sıra 2021 yılında uygulanmak 
üzere 750.000 doz inaktif parenteral kuduz aşısı alımı gerçekleştirilmiştir. 

Bruselloz ile Mücadele 

Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği ve 2019/06 sayılı Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve 
Eradikasyonu Genelgesi hükümlerine göre konjuktival aşı kullanılarak sürdürülmektedir. Aşılar 
Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından üretilmektedir. Hastalıkla mücadele 
amacı ile aşılamanın yanında, atık yapan hayvanlarda ve bu hayvanların bulunduğu işletmede 
izleme yapılmaktadır. Yavru atıkları görülen işletmelerden atık materyalinden bakteriyolojik test 
sonucu pozitif çıkan işletmelerdeki diğer hayvanlardan serolojik test için kan alınarak Bruselloz 
varlığı yönünden teşhis için ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilmektedir. Bakteriyolojik veya 
serolojik olarak hastalık tespit edilen hayvanlar şarta tabii kesime gönderilmekte ve hayvan 
sahiplerine 9/10 oranında tazminat ödemesi yapılmaktadır. Hastalıkla mücadelede aşılama, 
kordon karantina, itlaf, imha ve tazminat uygulamaları yapılmaktadır. Programlı brusella aşıları 
3-6 ay yaştaki dişi buzağı, dişi kuzu ve oğlaklar ile damızlığa ayrılacak erkek kuzu ve 
oğlaklarda yıl boyu uygulanmaktadır. Hastalığın yoğun görüldüğü illerde ise tüm dişi hayvan 
varlığı hastalığa karşı aşılanmaktadır. 

Tüberküloz Hastalığı ile Mücadele 

Sığır Tüberkülozu hastalığı ile mücadele Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği hükümlerine göre 
yapılmaktadır. Hastalıkla mücadelede kordon karantina, itlaf, imha ve tazminat uygulamaları 
yapılmaktadır. Mezbahada kesim sonrasında sığır tüberkülozu hastalığının varlığı resmi 
veteriner hekimlerce tespit edilen sığırlar için Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği 
hükümlerine göre hayvan sahiplerine tazminat ödemesi yapılmaktadır. Hastalığın tüberkülin 
testi ile tespit edildiği durumlarda 9/10, mezbahada tespit edildiği durumlarda ise 3/4 oranında 
tazminat uygulanmaktadır. 

Tavuk Vebası Hastalığı ile Mücadele 

Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği ve Avian Influenza 
Hastalığı Acil Eylem Planı kapsamında yürütülmektedir. Hastalık tespit edilmesi durumunda 3 
km Koruma ve 10 km gözetim alanı oluşturulmakta ve duyarlı hayvanların giriş ve çıkışlarına 
kısıtlamalar getirilmektedir. Avian Influenza hastalığı ile mücadele de tazminatlı itlaf  politikası 
uygulanmakta olup hastalığa karşı aşılama yapılmamaktadır. 2020 yıllında hastalık hakkında 
aktif survey çalışması yapılmıştır. Ayrıca klinik survey çalışmaları da devam etmektedir. Avian 
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Influenza Hastalığı Acil eylem Planı kapsamında oluşturulan Ulusal Hastalık Kriz Merkezi 
toplantıları yapılmakta olup, toplantı kararları paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Hastalığın 
çıkması durumunda ihracatın kesilmemesi amacıyla yayınlanan İhbarı Mecburi Tavuk Vebası 
Hastalığından Ari Bölgelerin Tanımlanması ve İlanı Hakkında Talimat kapsamında 81 ilimiz 
hastalıktan ari bölge ilan edilmiştir. Hastalığa hazırlıklı olmak amacıyla 2005 yılından bu yana 
Gerçek Zamanlı Tatbikatlar yapılmaktadır. Tatbikatlar 3 gün masa başı eğitimi, 1 gün saha 
uygulaması ve 1 gün değerlendirme şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu tatbikat 2019 yılında 
İzmir ve Elazığ illerinde yapılmış olup, 2020 yılında planlanan tatbikatlar pandemi nedeniyle 
iptal edilmiştir. 2020 yılında ülkemizde faaliyet gösteren bir firma İhbarı Mecburi Tavuk Vebası 
(Avian İnfluenza) Hastalığından Ari Bölümlerin Tanımlanması ve İlanı Hakkında Talimat 
kapsamında Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası almıştır. 

Yalancı Tavuk Vebası Hastalığı ile Mücadele 

Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği ve Yalancı Tavuk 
Vebası Hastalığı Acil eylem Planı kapsamında yürütülmektedir. Hastalık tespit edilen 
işletmelerdeki hayvanlar tazminatsız olarak itlaf edilmektedir.  2020 yıllında hastalık için aktif 
survey çalışması yapılmıştır. Yalancı Tavuk Vebası Hastalığı Acil Eylem Planı kapsamında 
oluşturulan Ulusal Hastalık Kriz Merkezi toplantıları yapılmakta olup, toplantı kararları 
paydaşlar ile paylaşılmaktadır. 

Şarbon Hastalığı ile Mücadele 

Şarbon hastalığı ile mücadele Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; hastalık şüphesi olan ani 
hayvan ölümlerinde numune alımları yapılarak bölge Veteriner Kontrol Enstitülerinde yapılan 
analizler ile hastalığın varlığı teyit edilir. Hastalık teyidi sonrası bölgede uygulanan karantina 
ve kordon tedbirleri gereği tüm duyarlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin giriş-çıkışı 
yasaklanır. Hastalık çıkışı olan yerlerde hastalık ile mücadelede önemli bir aşama olan aşılama 
çalışmaları 5 yıl süre ile programlı şekilde düzenli devam ettirilmektedir. Hastalık sonrası ölen 
bulaşmadan şüpheli hayvanlar etkenin hava ile teması sonucu sporlandığından kesinlikle 
otopsi yapılmadan kireçlenerek gömülmekte veya yakılmaktadır. Hastalığın çıktığı işletme ve 
çevresinde etkenin yayılımının engellenmesi için temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. Koruyucu hekimlik çerçevesinde hastalık ortaya çıkmadan risk görülen 
alanlarda aşılama çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede 2020 yılında son beş yıl 
içerisinde mihrak çıkışı olan yerleşim yerleri ve bunlar ile mera ve otlak bağlantısı bulunan 
yerlerde yetiştirilen duyarlı türdeki tüm hayvanların aşılamaları gerçekleştirilmiştir. 

Mavidil Hastalığı ile Mücadele 

Mavidil hastalığı ile mücadele 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu ile Mavidil Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Vektörel bir hastalık olan Mavidil hastalığına karşı 
hastalığın yayılmasına neden olan vektör sineklerin yaşam alanlarının azaltılması çalışmaları 
belediyeler ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Yetiştiriciler tarafından da hayvanların 
bireysel olarak ilaçlanması gerçekleştirilmektedir. Özellikle iklimsel ve coğrafi olarak hastalığın 
görülmesi için riskli bölgeler olan Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin 
kıyı şeritleri son üç yıl içinde hastalık mihrakı olan yerlerde koyunların gebe olmadıkları 
dönemde aşılamaları yapılmaktadır. Hastalık çıkışı olan yerlerde kordon ve karantina tedbirleri 
uygulanarak hayvan, hayvansal ürün giriş ve çıkışları yasaklanmaktadır. Hastalığın bulunduğu 
mihrakta temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılarak yayılımı engellenmektedir. 

Ruam Hastalığı ile Mücadele 

Tek tırnaklı hayvanların ruam hastalığından korunmasını sağlamak ve hastalığın yayılmasını 
önlemek amacıyla, tek tırnaklı hayvanların iller arası nakillerinde daha önce teste tabi 
tutulmamış olduğu tespit edilen hayvanlar ile riskli değerlendirilen veya kimlik belgesi 
bulunmayan at ve katırlar mallein testine tabi tutulmakta, eşekler ise klinik muayeneden 
geçirildikten sonra veteriner sağlık raporu verilerek sevklerine müsaade edilmektedir. Ankara, 
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İstanbul, İzmir, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerine (TR-1) diğer illerden tek tırnaklı hayvan 
sevklerinde, hayvanlar sevk işleminden önce 30 gün süreyle karantinada tutulmakta bu süre 
içinde önce kan numunesi alınmakta, ardından  mallein testi yapılarak negatif olanların 
sevklerine izin verilmektedir. 2020 yılında tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi ile aynı 
anda Mallein testi yapılarak Ruam yönüyle mücadele çalışmaları yürütülmüştür.2020 yılında 
TR-1 illerine Bursa, Eskişehir ve Kocaeli illerinin eklenmesi çalışmaları ile ilgili rapor 
hazırlanarak AB Komisyonuna iletilmek üzere gönderilmiştir. 

LSD Hastalığı ile Mücadele 

Hastalık çıkışlarında, etkilenen ve kontak halinde bulunan hayvanlar itlaf edilmekte veya 
kesime gönderilmektedir. Mihrak etrafında koruma ve gözetim bölgelerinin oluşturulmakta 
karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Ayrıca vektörlerle mücadele, hayvan hareketlerinin 
kısıtlanması, tarama, dezenfeksiyon uygulamaları ve karantina alanı içindeki hayvanlara aşı 
uygulaması yapılmaktadır. Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü 
Genelgesi kapsamında Anadolu’da LSD’ye karşı koruma amaçlı koyun keçi çiçek aşısı, 
Trakya’da homolog LSD aşısı uygulanmaktadır. 2019 yılında devreye giren Avrupa Birliği 
destekli  LSD Hastalığının Kontrolü ve Önlenmesi projesinin laboratuvar ekipmanları ve sinek 
tuzakları alım bileşeni kapsamında Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine cihaz ve tuzak 
tedariki gerçekleştirilmiştir. Projenin teknik yardım bileşeni kapsamında farkındalığı arttırmak 
üzere Elazığ, Trabzon, Aydın, Adana ve Şanlıurfa illerinde çiftçilere yönelik seminer 
düzenlenmiş, Edirne ve Konya illeri toplantıları pandemi nedeniyle iptal edilmiş, bunun yerine 
ülke genelinde tüm paydaşlara yönelik eğitim videosu hazırlanmıştır. Projenin aşı alım bileşeni 
kapsamında  2019 yılında Trakya için 700.000 doz LSD homolog, Anadolu için  de 52.625.800 
doz koyun keçi çiçek aşısı tedarik edilerek 2020 yılında uygulanmıştır. 2021 yılı içerisinde 
uygulanacak aşıların alımı 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 

Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı ile Mücadele 

Trakya’da tüm küçükbaş hayvanlar, Anadolu’da ise hastalık mihraklarındaki koyun ve keçiler, 
kuzu ve oğlaklar ile birlikte hastalığın çıkış yılında ve sonraki 2 yıl boyunca, üst üste hastalık 
mihrakının en az 10 km yarıçapındaki alanda aşılanmaktadır. 

Koyun-Keçi Vebası Hastalığı ile Mücadele 

Bu kapsamda Marmara bölgesindeki tüm koyun-keçiler, Anadolu’nun mihrak görülmeyen 
kısımlarında aşılanmamış veya aşı kaydı bulunmayan ergin koyun-keçiler ile 2020 yılında 
doğan kuzu ve oğlaklar 3 aylık yaştan itibaren aşılanmıştır. 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Mücadele 

Sağlık Bakanlığı ile 24.09.2018 tarihinde imzalanan "Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi 
Protokolü" gereği Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi kurulmuştur.  Komite yılda iki kez 
toplanarak zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) hastalıklarla mücadele, korunma ve 
kontrol önlemlerinin alınabilmesi için etkin işbirliğinin sağlanması, çalışma şartları, plan, proje 
ve prensipleri belirlemekte, yürütülmekte olan  çalışmaları  değerlendirmektedir.  Komite kararı 
üzerine hazırlanan  Türkiye  Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı (2019-2023) ile geçmiş yıllarda 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kene mücadelesine yönelik harici ektoparaziter veteriner 
tıbbi ürün kullanımı sağlanmıştır. Bu kapsamda 2020 Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen 21 
il ve ilave 5 il olmak üzere 26 ilde  ektoparaziter veteriner tıbbi ürün alımı gerçekleştirilerek 106 
ilçedeki 2.050 mahalle ve köydeki 1.051.548 baş hayvana uygulanması sağlanmıştır. 

Sağlık Taramaları 

Korunma tedaviden daha kolay ve ucuzdur prensibi ile her yıl ülkemizde görülen ihbarı zorunlu 
hastalıklara karşı mücadele programları oluşturulmaktadır. Bu programlar çerçevesinde 
aşılama, kordon, karantina, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. 
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Aşılama  

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Programı kapsamında 
uygulanacak aşılar ve illerin aşılama programları belirlenmektedir. Söz konusu program, illerin 
her yılın sonunda göndermiş oldukları bir sonraki yılın programını teşkil edecek hayvan varlığı 
tablolarında yer alan hayvan sayıları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Program kapsamında 
Şap, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Sığır Brusellozu, Şarbon, Koyun Keçi Brusellozu, Koyun 
Keçi Çiçeği, Koyun Keçi Vebası, Mavidil ve Kuduz hastalıklarına karşı aşılama çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Programlı Aşılar 

Şap hastalığına karşı, büyükbaş hayvanlarda ülke genelinde yılda iki kez olmak üzere düzenli 
aşılama yapılır. Küçükbaş hayvanlarda ise şap hastalığı yönünden aşılı arilik statüsüne sahip 
olan Trakya’da bulunan küçükbaş hayvanların tamamı yılda 1 kez aşılanmaktadır. 
Sığırların Nodüler Ekzantemi hastalığına karşı ülke genelindeki 3 aylık yaştan büyük tüm 
büyükbaş hayvanlar program kapsamında aşılanmaktadır. 
Sığır Brusellozu hastalığına karşı 2020 yılında 3-6 aylık dişi buzağılar konjuktival aşısı ile 
aşılanmış ve ilk aşılamadan 4-12 ay sonra aşılanan büyükbaş hayvanlara tekrar 
aşılanmaktadır.  Ayrıca mihrakı yüksek olan illerde aşı geçmişine bakılmaksızın tüm dişi 
sığırlar konjuktival aşısı ile aşılanmaktadır. 
Şarbon hastalığına karşı, son 5 yılda hastalık görülen mihraklardaki sirayete maruz 
hayvanların tamamı, meraya çıkışlarından önce aşılanmaktadır.  
Koyun Keçi Brusellozu hastalığına karşı 2019 yılında yayımlanan Brusellanın Konjuktival Aşı 
ile Kontrol ve Eradikasyonu Genelgesi kapsamında yıl boyu 3-6 aylık dişi kuzu ve oğlaklar ile 
damızlık erkek hayvanlar konjuktival aşısı ile aşılanmaktadır. 
Koyun Keçi Çiçeği hastalığına karşı Anadolu’da hastalık mihraklarındaki koyun ve keçiler, kuzu 
ve oğlaklar ile birlikte hastalık mihrakının en az 10 km yarıçapındaki tüm küçükbaş hayvanlar 
hastalık çıkış yılı ve sonraki 2 yıl boyunca üst üste aşılanmaktadır. Trakya’da ise tüm küçükbaş 
hayvanlar aşılanmaktadır. 
Koyun Keçi Vebası hastalığına karşı Marmara bölgesindeki tüm koyun-keçiler, Anadolu’nun 
mihrak görülmeyen kısımlarında aşılanmamış veya aşı kaydı bulunmayan ergin koyun-keçiler 
ile 2020 yılında doğan kuzu ve oğlaklar 3 aylık yaştan itibaren aşılanmıştır. 
Mavidil hastalığına karşı Anadolu’da son üç yıl içerisinde hastalığın görüldüğü sürüler ile bu 
sürülerin bulunduğu epidemiyolojik ünitelerde bulunan tüm koyunlar gebe olmadıkları 
dönemde ve vektörün aktif olduğu dönemlerde hayvanların bağışık olacağı şekilde 
aşılanmaktadır.  
Kuduz hastalığına karşı kampanya süresince sahipli ve sahipsiz tüm köpek ve kedilere 
ulaşılarak aşılanmaları sağlanmaktadır. 

Tablo 24: Hayvan Hastalıkları İle Mücadele  

Hastalık Adı Aşılama (Doz)- Tarama (Baş) 

Şap-Büyükbaş (Yılda iki kez) 30.036.015 

Şap-Küçükbaş 2.025.557 

Sığır Brusellozu 3.143.072 

Koyun-Keçi Brusellozu 4.555.549 

Koyun-Keçi Çiçek Hastalığı 4.024.286 

Şarbon-Büyükbaş 647.394 

Şarbon-Küçükbaş 408.944 

Kuduz (Kedi-Köpek) 539.459 

Koyun-Keçi Vebası 13.234.057 

Mavidil 804.632 

Lumpy Skin Disease 15.581.756 
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Epidemiyoloji  

Bakanlık, Veteriner Enstitü Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerinde oluşturulan ve birbiriyle 
koordineli olarak çalışan Epidemiyoloji Birimleri tarafından bulaşıcı hayvan hastalıklarının 
kontrolü ve nihai eradikasyonu çalışmaları çerçevesinde mihrak araştırması, mücadele 
yöntemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, verilerin analizi ile güncel ve epidemiyolojik 
kriterlere uygun raporların hazırlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Sahada görev yapmakta 
olan veteriner hekimler tarafından hastalıkların epidemiyolojik olarak incelenmesi, filyasyon ve 
bulaş kaynaklarının izlenmesi açısından teknik kapasitesini geliştirmek amacıyla eğitimler 
sürdürülmektedir. 

Hayvan Hareketleri ve Kimliklendirme  

Hayvan Hareketleri 

Sığır cinsi hayvanlar il içinde pasaportla, koyun ve keçi türü hayvanlar nakil belgesi ile hareket 
etmekte, iller arası canlı hayvan ve hayvansal ürün sevkleri resmi veteriner hekim tarafından 
düzenlenen veteriner sağlık raporları ile yapılmaktadır. 2020 yılında 1.046.844 büyükbaş, 
7.056.145 küçükbaş hayvan resmi veteriner hekimlerce veteriner sağlık raporu düzenlenerek 
iller arası sevk edilmiştir. 

Nakilde Hayvan Refahı ve Satıcıların Kayıt Altına Alınması 

Nakilde hayvan refahı kapsamında gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait nakil araçlarının 
taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartlar belirlenerek, nakil sırasında hayvanlara 
refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, nakil yapan 
nakliyecilere yetki belgesi ve hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilerek veri  
tabanında kayıt altına alınmaktadır. Hayvan ticareti yapan satıcılar, hayvan hastalıklarının 
yayılmasını engellemek ve teknik, hijyenik ve sağlıklı şartlarda çalışmalarını sağlamak 
amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Günümüze kadar 45.917 Bakıcı Yeterlilik Belgesi, 44.400 
Sürücü Yeterlilik Belgesi, 16.585 Tip 1 Nakliyeci Yetki Belgesi, 78 Tip 2 Nakliyeci Yetki Belgesi, 
20 Uzun Yol Nakil Aracı Onay Belgesi ve 15.070 Satıcı Çalışma İzin Belgesi düzenlenmiştir. 

Hayvan Satış Yerleri 

Hayvan satış yerleri, 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hayvan 
Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 
çerçevesinde ruhsatlandırılmaktadır. Bu kapsamda 128 Hayvan Pazarı, 20 Hayvan Borsası ve 
1 Hayvan Toplama ve Satış Merkezi olmak üzere toplam 149 ruhsatlı hayvan satış yeri 
bulunmaktadır.. 

Kurban ve Trakya’ya Hayvan Sevkleri  

Kurban faaliyetleri Bakanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulu Kararı doğrultusunda her yıl 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair 
Tebliğ çerçevesinde yürütülmektedir. 2020 yılı Kurban Bayramında 963.143 adet büyükbaş, 
2.811.813 adet küçükbaş hayvan kurbanlık olarak kesilmiştir.  

Kimliklendirme 

Sığır cinsi ve koyun keçi türü hayvanlar, hayvan hareketlerinin ve hayvan hastalıklarının daha 
etkin kontrolünü sağlamak, ülkesel ya da bölgesel eradikasyon programlarının etkin 
yürütülmesini desteklemek, ilgili birimlerce gerekli sağlık, ıslah, istatistik ve destekleme 
ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulması ve değerlendirilmesi amacıyla plastik kulak 
küpeleriyle tanımlanarak AB’ye uyumlu hayvan kayıt sistemlerinde kayıt altına alınmaktadır. 
2020 yılında 5.626.393 büyükbaş, 16.610.437 küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına 
alınmıştır.  
“TÜRKVET” mobil uygulaması 4 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla kullanıma açılmıştır. Bu 
uygulama ile yetiştiricilerin il/ilçe müdürlüklerine gelmesine gerek kalmadan hayvanlarına ait 
kayıtları takip edebilmesi ve daha sağlıklı bir veri tabanının oluşturulması hedeflenmektedir. 
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Böylece kurumlarımızdaki iş yükünün de hafiflemesi sağlanacaktır. Ayrıca sahada çalışan 
personelin bilgisayara ihtiyaç duymadan sahada her türlü veriye ulaşabilmesinin sağlanması 
amaçlanmaktadır.  
TÜRKVET içerisinde tek tırnaklı kayıt sistemi modülü kurulmuş olup, 01.01.2020 tarihinden 
itibaren tüm tek tırnaklı hayvanlar (at, eşek, katır)  bu sistemde kayıt altına alınmaya 
başlanmıştır. Yıl içinde 24.632 tek tırnaklı hayvan mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır.  

Veteriner Laboratuvar ve Ruhsatlandırma 

2020 yılında Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerinde 1.946.155 numunede 2.118.920 analiz 
yapılmıştır. 2020 yılsonu itibariyle; toplam 7.163 muayenehane, 73 poliklinik, 56 hayvan 
hastanesi, enstitülerle birlikte 43 adet veteriner teşhis ve analiz laboratuvarı, 161 deney 
hayvanı kuruluşu faaliyetine devam etmektedir. 

Hayvan Hastalığı Tazminatı 

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği ile belirlenen hastalıklara yakalanan 
hayvanların sahiplerine, aşı serum uygulaması nedeni ile ölen hayvanların sahiplerine ve 
hayvan hastalıkları nedeni ile imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malzemeleri 
ödenmektedir.  Bu kapsamda 2020 yılında yaklaşık 279 milyon Türk Lirası tazminat ödemesi 
yapılmıştır. 

Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol  

İhracat Kontrolleri  

Ulusal mevzuat ve ithalatçı ülke talepleri doğrultusunda prosedürlerin hazırlanması, sertifika 
modellerinin oluşturulması, tesislere ihracat izni verilmesi ve ihracat izni bulunan tesislerde 
ihracat denetimlerinin gerçekleştirilmesi, ihraç edilecek ürünler için sertifika düzenlenmesi gibi 
birçok konuda çalışmalar sürdürülmektedir. 

Tablo 25: Hayvan, Hayvansal Ürün ve Yan Ürün İhracat Kontrolleri 

  
Alınan 

Numune 
Sayısı 

Yapılan 
Analiz 
Sayısı 

Düzenlenen  
Sağlık Sertifikası  

Sayısı 

Canlı Hayvan 1.450 7.602 4.404 
Hayvansal Ürünler 2.295 8.182 75.043 

Hayvansal Yan Ürünler 184 553 5.684 

Avrupa Birliği’ne İhracat  

Avrupa Birliğine ihracat izni bulunan işletme sayısı  su ürünlerinde 124, süt ve süt ürünleri 25, 
ısıl işlem görmüş kanatlı eti ürünlerinde 9, B sınıfı yumurtada 31, kolajende 6, jelatinde 5’dir. 

Rusya Federasyonu’na İhracat  

Ülkemizden Rusya Federasyonu’na su ürünleri ihracatına yönelik olarak incelemelerde 
bulunulması amacıyla 09-17 Eylül 2019 tarihleri arasında misyon ziyaretine yönelik Avrupa 
Ekonomik Birliği (AEB) tarafından hazırlanan taslak sonuç raporunda yer alan hususlara ilişkin 
çalışmalar tamamlanmış ve AEB yetkili otoritesine iletilmiştir. Diğer yandan halihazırda ihracat 
izni bulunan işletmelerden yetiştiricilik izni bulunmayan 21 işletmeye, yetiştiricilik ürünleri izni 
verilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Rusya Federasyonu’na ihracat izni bulunan 
işletme sayısı balıkçılık ve su ürünlerinde 41, kanatlı eti ve ürünlerinde 16, süt ve süt 
ürünlerinde 8, günlük civciv ve kuluçkalık yumurtada 20’dir. 

Çin Halk Cumhuriyeti’ne İhracat  

2015 yılında Türkiye’den Çin’e İhraç Edilecek Süt Ürünlerinin Veteriner ve Sağlık Şartları 
Konusunda Protokol imzalanmıştır.  Veteriner Sağlık Sertifikası formatında karşılıklı anlaşma 
sağlanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti yetkili otoritesinin talebi doğrultusunda ihracat yapmak 
isteyen işletmelerin başvuruları CIFER (Chine Import Food Enterprise Registration) sistemi 
üzerinden Çin tarafına iletilmiştir. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti’ne düşük riskli kabul 
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edilen süt ürünlerinin (yetişkin süt tozu, peynir, peyniraltısuyu tozu, tereyağı, krema vb.) 
ihracatına Mayıs 2020 tarihinde onay verilmiştir. Halihazırda 64 adet işletmenin ihracat izni 
bulunmaktadır. Ayrıca düşük riskli süt ürünleri dışında kalan diğer süt ürünlerinin (pastörize, 
sterilize, modifiye ,fermente süt ile bebek maması süt ürünleri) ihracatının yapılabilmesi için 
yürütülen çalışmalar devam etmektedir. 
Çin Halk Cumhuriyeti’ne su ürünleri ihracatına yönelik yetkili otoritesi tarafından ithalatçı 
işletmeler ve izinli ürün grupları belirlenmektedir. Bu çerçevede 58 adet su ürünleri işletmesinin 
ihracat izni bulunmaktadır.  
Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılacak kanatlı eti ve kanatlı ürünleri ihracatı kapsamında Çin Halk 
Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi yetkilileri tarafından 18-22 Eylül 2019 tarihlerinde ziyaret 
gerçekleştirilmiştir. Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edilebilecek kanatlıların denetimi, karantina 
ve veteriner sağlık şartları  protokol taslağı üzerinde gayri resmi anlaşma sağlanmıştır. 1 adet 
işletme onaylanmış olup 6 Kasım 2020 tarihinde ilk ihracatımız gerçekleşmiştir. Onaylı işletme 
sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 

Diğer Ülkelere İhracat  

Kanatlı ve ürünleri; Güney Kore’ye kanatlı eti ve ürünleri, kuluçkalık yumurta ve sofralık 

yumurta ihracatının başlatılmasına yönelik 12-18 Ocak 2020 tarihleri arasında heyet kabul 
edilmiştir. Söz konusu ürün gruplarının ihracatının başlatılmasına yönelik çalışmalar devam 
etmektedir. Küba, Güney Afrika ve Singapur’a kanatlı eti ve ürünleri, Hong Kong ve Singapur’a 
sofralık yumurta ihracatı başlatılmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. Japonya, Irak, 
Fas, Gürcistan, Filipinler ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 73 
ülkeye kanatlı eti ve ürünleri ihracatı yapılmaktadır.  
Balıkçılık ve su ürünleri; Suudi Arabistan’a balıkçılık ürünlerinin ihracatına yönelik sağlık 

sertifikası üzerinde mutabakata varılmış olup 5 işletmenin ihracat izni bulunmaktadır. Peru’ya 
balıkçılık ürünleri ihracatı amacıyla veteriner sağlık sertifikasında anlaşma sağlanmıştır. 
Brezilya, Tavyan ve Vietnam’a balıkçılık ve su ürünleri, Güney Kore’ye kabuklu su ürünleri 
ihracatının başlatılmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti ile AB 
ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu 92 ülkeye su ürünleri ihracat 
yapılmaktadır. 
Süt ve süt ürünleri; Malezya’ya süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak isteyen işletmelerin 

onaylanması amacıyla Malezya yetkili otoritesi tarafından 23-27 Aralık 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilen heyet ziyareti sonrasında bir adet işletmeye ihracat onayı verilmiştir. 
Brezilya’ya süt ürünleri ihracatının başlatılması için Brezilya yetkili otoritesi tarafından talep 
edilen ilave  bilgilerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Sırbistan’a süt 
ve süt ürünleri ihracatı  ile Avustralya’ya steril süt ürünleri ihracatına yönelik veteriner sağlık 
sertifikaları üzerinde mutabakata varılmıştır. Endonezya, Güney Afrika, Moldova’ya süt ürünleri 
ihracatına yönelik görüşmeler devam etmektedir. AB ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin 
de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılmaktadır.  

Diğer Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı  

Kolajen ve Jelatin; Rusya Federasyonu’na kolajen ve jelatin ihracatına yönelik veteriner sağlık 

sertifikasında anlaşma sağlanmıştır. 
Yem; Kuzey Makedonya’ya yem ve yemlik maddeler ihracatına yönelik veteriner sağlık 

sertifikası ile  İsrail’e hayvan yemi ihracatına yönelik veteriner sağlık sertifikasında anlaşma 
sağlanmıştır. 
Hayvansal Yan Ürünler; Çin Halk Cumhuriyeti’ne yün ve yapağı ürünleri ihracatına yönelik 

veteriner sağlık sertifikasında anlaşma sağlanmıştır. AB, Gürcistan, İran, Azerbaycan, Ürdün, 
İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de dahil olduğu 38 ülkeye hayvansal yan ürünlerin ihracatı 
yapılmaktadır.. 

İthalat Kontrolleri 

2020 yılı içerisinde veteriner kontrollerine tabi ürün ithalatında izinli ülke ve işletme listelerinin 
oluşturulması amacıyla, ihracatçı ülke yetkili otoritesi tarafından denetlenerek ihracat amacıyla 
onaylanan ve resmi olarak bildirilen 5 ayrı ülkede 6 adet deri veya post işletmesi onaylı 
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işletmeler listesine dahil edilmiştir. Ayrıca kaz- ördek eti ihracatı amacıyla bir ülkede bir işletme 
onaylanmıştır. İthal edilecek sığır etleri, görevlendirilen resmî veteriner hekimler tarafından 
sağlık muayenesi yapılan, örf ve adetlerimize uygun olarak kesimi gerçekleştirilen sığırlardan 
elde edilmektedir. Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan sığır eti ithalatı çalışmalarında gerekli kontrolleri yürütmek üzere ithalatın 
yapılacağı ülkelere, Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 
çerçevesinde Bakanlığımızca onaylı kesimhanelerde görev almak üzere 44 Veteriner Hekim 
görevlendirilmesi yapılmıştır. 2020 yılında, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim 
ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ve Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi 
Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ 
güncellenerek resmi gazetede yayımlanmıştır. Pet Hayvan Yemi Üretiminde Kullanılacak Olan 
Hayvansal Yan Ürün İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikasının Dünya Ticaret Örgütüne SPS 
bildirimi yapılmıştır. 
2020 yılında 23 Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü ve ithalata yetkili 10 İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından 45.068 adet veteriner kontrolü yapılmış olup, bunlardan 5.247 
numune alınarak 28.167 adet laboratuvar analizi yaptırılmıştır.  
 

Tablo 26:Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişinde Yürütülen Kontrollere İlişkin Veriler 

Yıl İşlem Türü 
İşlem (Kontrol) 

Sayısı 

Numune 

Sayısı 

Analiz 

Sayısı 

Uygunluk 

Sayısı 

Uygunsuzluk 

Sayısı 

2
0

2
0

 

İt
h

a
la

t Gıda  5.812 3.184 19.356 5.764 48 
Yem  5.556 1.931 8.103 5.533 23 

Yan Ürün (Deri, Gübre, Yün vb.) 4.337 100 523 4.329 8 
Diğer Sanayi (Kozmetik, Sabun vb.) 525 2 6 523 2 

Transit  13.910   13.824 86 

İhracattan Geri Dönen Ürün 172 30 179 161 11 

Aktarma 14.360   14.358 2 

Gemi Kumanyacılığı 396     395  1 
TOPLAM 45.068 5.247 28.167 44.887 181 

2020 yılında ülkemize yapılan veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalat kontrollerinde 
uygunsuz belge ve kimlik uyuşmazlığı nedeniyle 13, laboratuvar analiz sonuçlarında 
uygunsuzluk nedeniyle 42, yasaklı ülke/bölge nedeniyle 52, sertifika eksikliği nedeniyle 9, 
geçersiz sertifika nedeniyle 16, diğer nedenlerle 49 olmak üzere toplam 181 adet sevkiyat 
reddedilmiş olup, söz konusu uygunsuzluklarla ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılarak, konuya ilişkin ihracatçı ülkelere diplomatik kanallarla gerekli bildirimler yapılmıştır..  

Tablo 277: Hayvanların Ülkeye Girişinde Yürütülen Veteriner Kontrollerine İlişkin Veriler 

  
İşlem 

Türü 

Canlı Hayvan/Hayvansal 

Ürün  

İşlem 
Sayısı 

(VGB 
Sayısı) 

İthal Edilen 
Hayvan 

Sayısı/Doz 
miktarı 

Numune 

Sayısı  

Uygunluk 
Verilen 
Hayvan 

Sayısı/Doz 
Miktarı  

Uygunsuzluk 
Verilen Hayvan 

Sayısı(Ölen 

Dahil)/Doz 
miktarı 

Karantina 
Süreci 
Devam 

Eden 
Hayvan 
Sayısı  

İT
H

A
L

A
T

 

Kesimlik Sığır             
Besilik Sığır 1.733 285.404 12.382 230.748 352 30.071 
Damızlık Sığır 562 21.241 348 14.577 72 6.592 

Kesimlik Koyun       
Damızlık Koyun 276 59.476  42.047 782 16.650 
At İthalatı 114 456  337  119 

Kuluçkalık Yumurta 214 21.274.270 15 21.274.270    
Semen 165 4.055.355 3.780 3.492.182 52.761 441.083 
Damızlık Kanatlı 37 939.255 37 785.944       153.311 

Canlı Balık  72 1.349.724 7 1.349.724   
Alabalık Yumurtası 54 66.481.745  66.481.745     
Canlı Deniz Salyangozu(kg)      24 468.000  468.000   

Ev ve Süs Hayvanları  212 1.460.625   1.460.625    
Deney Hayvanları 23 1.017  1.017   
Sirk ve Hayvanat Bahçeleri 

İçin Gelen Hayvanlar 
110 39.851 

  
       39.851  

  

TRANSİT 3.599 18.956  18.956   
TOPLAM 7.195 96.455.375 16.569 95.660.023 53.967 647.826 
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Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı  

Veteriner Tıbbi Ürün Takibi 

Elektronik Reçete  

Hayvan sağlığı alanında kullanılan beşeri tıbbi ürünler dâhil olmak üzere tüm reçeteye tabi 
veteriner ilaçların izlenebilirliğini temin etmek, veteriner hekimler tarafından hayvan sağlığı 
alanında gerçekleştirilen faaliyetleri takip edebilmek ve bunun sonucunda oluşan verileri 
kullanarak; hayvan hastalık ve zararlıları ile etkin bir mücadele gerçekleştirmek ve gıda 
güvenliğini temin etmek amacıyla veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda 
düzenlenmesine karar verilmiş ve 01.01.2018 tarihi itibarıyla ülke genelinde E-Reçete 
uygulamasına geçilmiştir. 2020 yılında kullanıcı veteriner hekim sayısı 21.343 olup, 
düzenlenen E-reçete sayısı 6.258.403, reçete düzenlenen hayvan sayısı 104.345.204, ihbarı 
zorunlu hastalık için düzenlenen E-reçete sayısı 380’ dir. E-Reçete Sistemine kamu kurum ve 
kuruluşları ile üniversitelerde çalışan veteriner hekimler, mesleğini serbest olarak ya da özel 
sektörde icra eden tüm veteriner hekimler, eczacılar ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren 
meslek mensupları kullanıcı olarak kaydedilmiştir. E-reçete sisteminde her bir veteriner hekim 
ve ilaç satış noktası kayıt altına alınarak hayvan sağlığı alanında gerçekleştirilen çalışmalar, 
uygulanan tedaviler, teşhis edilen hastalıklar izlenebilir hale getirilmiş, doğru tanı ve tedav i 
teşvik edilmiştir. Ayrıca, hayvan hastalıklarının görülme sıklığı ve yayılımı istatistiksel olarak 
görülebilir hale getirilmiş ve ihbarı zorunlu hastalıklara hızla müdahale imkânı sağlanmıştır.  

İlaç Takip Sistemi  

E-Reçete Sisteminin yanında 01.03.2018 tarihi itibari ile Veteriner İlaç Takip Sistemine 
geçilmiştir. Sistem sayesinde veteriner ilaçları ile bu ilaçların üretimi için gerekli hammaddeler 
ithalatından üretimine, üretim sonrası toptan ve perakende satış noktalarına dağıtımına kadar 
tüm aşamaları izlenebilir hale getirilmiştir. E-Reçete ve Veteriner İlaç Takip Sistemi birbiriyle 
ile entegre edilmiş olması ile de veteriner ilaçların hammadde aşamasından son kullanıldığı 
hayvana kadar bütün aşamaları izlenebilir hale getirilmiştir. Ayrıca oluşturulan bu sistemler 
sayesinde veteriner ilaçlarından kaynaklı gıda güvenliğinin sağlanması noktasında istenilen 
verilere sahip olunmuş ve güvenli olmayan gıdaların tüketime sunulmasının önüne geçilmiştir. 

Tablo 288: İlaç Takip Sistemi Verileri 

Veteriner İlaç Takip Sistemi  Sayı 

Muayehane Sayısı 7.768 

Poliklinik Sayısı 82 
Hayvan Hastanesi Sayısı 65 

Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzinli Hayvancılık İşletmesi 521 
Veteriner Tıbbi Ürün Temin İzinli Kamu Kurumu 1.278 

Eczane Sayısı 25.223 
Toplam Veteriner Ecza Deposu Sayısı 187 

Veteriner Biyolojik Ürün Takibi  

2019 yılında üretilen ya da ithal edilen veteriner biyolojik ürünler için Veteriner Biyolojik Ürün 
Takip Sistemi uygulamaya konulmuştur. 21.608 kullanıcının sisteme kaydı yapılmış ve hayvan 
sağlığı alanında kullanılan aşılar izlenebilir hale getirilmiştir. Sistem, tüm hayvan kayıt 
sistemleri ile entegre edilmiştir. Ayrıca hayvan kayıt sistemi olmayan diğer hayvan türleri için 
kendisi bir kayıt sistemi haline getirilmiş olup, bu sayede kimliksiz hayvanların kayıt edilmeleri 
sağlanmıştır. Bugüne kadar sisteme 2.038.670 adet hayvan, sahibine ait veriler ile birlikte kayıt 
edilmiştir. Sistemde, uygulamaya konulduğu 15.08.2019 tarihinden bugüne kadar, 3.922.009 
aşı uygulama belgesi düzenlenmiş olup 13.758.121.169 adet hayvan için aşılama kaydı 
oluşturulmuştur.  
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Veteriner Tıbbi Ürün Pazarlama İzin Sahiplerinin İştigal İzni  

Veteriner tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve pazarlanabilmesi için gerçek veya tüzel kişilerin 
İştigal İzin Belgesi alması gerekmektedir. Bu amaçla, yapılan başvurular değerlendirilmekte ve 
uygun bulunan müracaat sahiplerine iştigal izin belgesi verilmektedir. 2020 yılında iştigal izini 
alan ve pazarlama izin sorumlusu atayan firma sayısı 9’dur. 

Farmakovijilans  

Farmakovijilans, veteriner tıbbi ürünlerin istenmeyen etkileri ve ürünlere bağlı diğer muhtemel 
sorunların saptanması, tanımlanması, değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili çalışmalar olup, 
pazarlama izin sahipleri satış izin belgesi alabilmek ve ürünlerini piyasaya sunabilmek için bir 
veteriner hekimi farmakovijilans sorumlusu/yetkili farmakovijilans sorumlusu olarak 
görevlendirmek ve bir veteriner hekim adına Farmakovijilans Sorumlusu Belgesi almak 
zorundadır. Veteriner tıbbi ürünlerin farmakovijilans faaliyetleri kapsamında düzenlenmiş belge 
sayısı 3’dür. Farmakovijilans bildirimleri periyodik güvenlik güncelleme raporu 36 olup 
istenmeyen etki bildirimi 47’dir. 

Veteriner Tıbbi Ürün Tanıtım  

Veteriner tıbbi ürünlerin tanıtımı ile ilgili hususlar 5996 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik 
çerçevesinde yapılmakta olup, tanıtım alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin düzenlenmesi 
amacıyla yayınlanan Veteriner Tıbbi Ürün Tanıtım Kılavuzu kapsamında gerekli izin ve 
denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda veteriner tıbbi ürün tanıtım temsilcileri 
sertifikalandırılmış ve kayıt altına alınmıştır. Sertifikalandırma faaliyetleri kapsamında 2020 yılı 
veteriner tıbbi ürün tanıtım temsilcisi sayısı 18’dir. 

Veteriner Tıbbi Ürün Denetim  

Piyasaya arz edilecek veteriner tıbbi ürünler ile piyasada yer alan veteriner tıbbi ürünlerin 
etkinlik, güvenilirlik ve kalitesine yönelik denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu 
kapsamda ithalat aşamasında belirli etkin maddeleri içeren kullanıma hazır ilaçlardan örnekler 
alınarak analiz edilmektedir. Ayrıca programlı denetim faaliyetleri çerçevesinde il 
müdürlüklerine ilaç takip sisteminden (İTS) numune alma talimatı verilerek sahadan alınan 
ürünler ile şikâyet ve talepler sonucunda alınan veteriner tıbbi ürünlerin kontrol ve denetimleri 
de yapılmaktadır. 

Tablo 29: Veteriner Tıbbi Ürün Denetim Faaliyetleri 
Veteriner Tıbbi Ürün Denetim Faaliyetleri Sayısı Uygunluk Durumu 

İçerikleri Bakımından Denetlenen Ürün 224 
Uygun Bulunmayan 

Ürün 

Geri 
Çekilen 

Ürün 
21 14 

Etiket ve Prospektüs Bakımından Denetlenen Ürün 184 
Uygun Bulunmayan 

Ürün 

Geri 
Çekilen 

Ürün 
- - 

Raf Ömrüne Uygunlukları Bakımından Denetlenen Veteriner 
Biyolojik Ürün 

  Uygun Bulunmayan 
Ürün 

Geri 
Çekilen 

1 Ürün 
  2 2 

İthalatı aşamasında analize tabi tutulan ilaç denetimi 169 
Uygun Bulunmayan 

Ürün 

Geri 
Çekilen 

Ürün 
- - 

Tanıtım Faaliyetleri Bakımından Yapılan Denetim 49 
Uygun Bulunmayan Tanıtım 

3 
Toplam 627   

Veteriner Tıbbi Ürün İthalatı  

Veteriner tıbbi ürün hammadde ve başlangıç maddeleri için ithalat başvuruları 
değerlendirilmekte ve uygun olanlara ithalat izni verilmektedir. Kullanıma hazır veteriner ilaç 
ve biyolojik ürün ithalat izinleri yetki verilen il müdürlükleri tarafından verilmektedir. Bunların 
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dışında yurt içinde pazarlama izni bulunmayan ancak ithalatı gereken kullanıma hazır veteriner 
tıbbi ürünlerin ithalat izinleri de değerlendirilmektedir. 

Veteriner Tıbbi Ürün İhracatı  

Veteriner tıbbi ürünlerin ihracat izinleri il müdürlükleri tarafından verilmektedir. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen tüm izin işlemleri İlaç Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte ve 
izlenmektedir. 

Akılcı İlaç Kullanımı  

Antimikrobiyal dirençle mücadele kapsamında kamu kurumlarında çalışan veteriner hekimler, 
serbest çalışan veteriner hekimler ve entegre işletmelerde çalışan veteriner hekimlere akılcı 
ilaç kullanımı konusunda planlanan eğitimler pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında 
mümkün olmamıştır. 
Veteriner tıbbi ürünlerin Türkiye’de üretimi, izinli ve GMP sertifikası verilmiş üretim yerlerinde 
gerçekleştirilmektedir. Üretim yeri izni belgesi, faaliyete hazır tesislere, tesisin GMP şartlarına 
uygunluğunu kanıtlayan ve denetim sonrasında düzenlenen GMP sertifikasıyla birlikte 
verilmektedir. Türkiye’de veteriner tıbbi ürün endüstrisi tarafından üretilen söz konusu ürünlerin 
üretimi, geliştirilmesi ve takibi, GMP Kalite Yönetim Sistemi standartlarını karşılama durumu 
Bakanlık GMP denetçileri tarafından kontrol edilmektedir. Veteriner tıbbi ürünlerin üretim 
öncesi tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar geçen yaşam döngüsünün her bir 
aşaması sürekli iyileştirilerek, üretim sürecinin dinamik bir yapı içerisinde kalması 
sağlanmaktadır. 
Veteriner tıbbi ürünlerin kontrolüne ilişkin 24.05.2015-31.12.2020 tarihleri arasında yurt içi ve 
yurt dışı toplam 298 adet üretim tesisi Bakanlık denetçileri tarafından denetlenmiş ve 220 adet 
GMP sertifikası düzenlenmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla; 22 adet yurt içi ve 82 adet yurt dışı 
olmak üzere toplam 104 üretim yerine güncel GMP sertifikası düzenlenmiştir. GMP 
sertifikasına sahip tesis listesi Genel Müdürlük internet adresinde anlık olarak yayımlanmaya 
başlanmıştır.  
2020 yılında, pandemi ile mücadele sürecinde ulusal ve uluslararası kısıtlamalar nedeniyle, 
üretim yerlerinde yürütülen GMP denetimleri durdurulmuş ve mevcut GMP sertifikalarının 
geçerlilik süreleri ürün arzında kısıtlama oluşmaması için 2 kez uzatılmıştır. Gelinen noktada 
pandemi kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle veteriner tıbbi ürünlerin üretim ve tedarik süreçlerinde 
aksaklık yaşanmaması, ürünlerin piyasaya arzının devamlılığı ile veteriner tıbbi ürünlere 
erişiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında bulunan veteriner tıbbi 
ürün üretim yerlerinin GMP denetimleri sonrasında yerinde denetim yapmak şartıyla uzaktan 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Pazarlama İzin Sistemi 

Pazarlama izni sistemi, piyasaya girmesine izin verilen tüm ürünlerin, sadece faaliyetleri 
düzenli olarak Bakanlık tarafından Kalite Risk Yönetimi ilkeleri kullanılarak denetlenen izinli 
üreticiler tarafından üretilmesine veya ithal edilmesine hizmet etmektedir. 2020 yılı içerisinde, 
45 adedi veteriner biyolojik ürün olmak üzere, toplam 175 adet veteriner tıbbi ürün Veteriner 
Tıbbi Ürün Komisyonu tarafından incelenmiş, 63 adedi ilaç, 11 adedi de biyolojik ürün olmak 
üzere toplam 74 adet veteriner tıbbi ürüne pazarlama izni düzenlemiştir. Ayrıca 60 adet ürüne 
ihraç amaçlı veteriner tıbbi ürün izni düzenlenmiştir. 2020 yılında 127 adet yeni pazarlama izni 
başvuru dosyasının ön incelemesi gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 2020 yılı içerisinde 118 
adet tıbbi olmayan veteriner sağlık ürününe izin belgesi verilmiştir.  

Satış İzin İşlemleri 

Satış izin belgesi pazarlama izni verilmiş bir veteriner tıbbi ürünün, üretildikten veya ithal 
edildikten sonra piyasaya arz edilebilmesi için Bakanlıkça verilen belgedir.  Bu kapsamda 2020 
yılında veteriner biyolojik ürün dışındaki 87 adet veteriner tıbbi ürüne satış izni düzenlenmiştir.  

Temsilci Veteriner Ecza Depoları ve Veteriner Ecza Depoları  

Veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı ruhsatlı veteriner ecza depoları ile veteriner biyolojik 
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ürünler hariç Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ecza depoları aracılığı ile yapılmaktadır. Veteriner 
Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile veteriner ecza 
deposu ve temsilci veteriner ecza depolarına ruhsat verme yetkisi il müdürlüklerine 
devredilmiştir. İl müdürlüklerince yapılan denetimlere ait kayıtlar İlaç Takip sistemi üzerinden 
izlenebilir hale getirilmiştir. 
2020 yılsonu itibariyle veteriner tıbbi ürünlerin toptan satışı ve depolama faaliyetleri, 176 adet 
veteriner ecza deposu ve 11 adet temsilci veteriner ecza deposunda (beşerî ecza depoları 
dahil) yürütülmektedir. 

Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin İzlenmesi  

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
işbirliğinde Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol 
Programlarının Geliştirilmesi Projesi yürütülmüş, proje sonucunda edilen bilimsel veriler 
ışığında Ulusal Salmonella Kontrol Programı  yayımlanmıştır. Damızlık üretimi yapan 70 
işletme ve bunlara bağlı 789 kümes, broyler üretimi yapan 95 işletme ve bunlara bağlı 10.032 
kümes, yumurta üretimi yapan 729 işletme ve bunlara bağlı 2.332 kümes ve hindi üretimi yapan 
9 işletme ve bunlara bağlı 351 kümes işletme yapılarına uygun olarak hazırladıkları kontrol 
programlarını ile Ulusal Salmonella Kontrol Programına dahil olmuşlardır. Bu işletmelerin 
listesi Bakanlık internet sayfasında  yayımlanmıştır. Aynı zamanda ruhsat verilmiş veteriner 
teşhis ve analiz laboratuvarlarından 17025 kalite standardına sahip 8 adet Veteriner Kontrol 
Enstitü Müdürlüğü laboratuvarı ile 7 adet özel veteriner teşhis ve analiz laboratuvarı olmak 
üzere toplam 15 veteriner teşhis ve analiz laboratuvarı Ulusal Salmonella Kontrol Programında 
yetkilendirilmiştir. Bu laboratuvarların listesi Bakanlık internet sitesinde yayımlanmıştır. Ulusal 
Salmonella Kontrol Programı çerçevesinde işletmelerden örnek alacak 170 veteriner hekimin 
eğitimi tamamlanmış ve 01.10.2018 tarihi itibariyle yetkilendirilen laboratuvarlara örnek akışı 
başlamıştır. Bu tarihten itibaren toplam 187.926 numune analiz edilmiş olup, hedeflenen 
değerin üzerinde analiz gerçekleştirilmiştir. 

Ulusal Veteriner Antibiyotik Direnç İzleme Projesi: Hayvan ve hayvansal gıdalardan patojen 
bakterilerin tespit edilmesi, bu bakterilerin insan ve hayvan sağlığında kullanılan antibiyotiklere 
karşı direnç profillerinin belirlenmesi, direnç gelişen antibiyotiklerin hayvan sağlığında 
kullanımının sınırlandırılması ve kurumsal ve sürdürülebilir bir Veteriner Antibiyotik Direnç 
İzleme Programı oluşturularak halk ve hayvan sağlığının korunması amaçlanmaktadır. Proje 
başlangıcından itibaren kanatlılardan Salmonella için 242 izolat ve Escherichia Coli için 119 
izolat toplanmıştır. Bir yaş altı büyükbaş hayvanlardan Salmonella için 4, Escherichia Coli için 
302, Enterokok için 162,  ve Stafilokok için 32 izolat toplanmıştır. Balıklardan ise Aeromonas 
spp. için 9  ve Vibrio spp. için 8 izolat toplanmıştır. Salmonella, Campylobacter Jejuni, 
Campylobacter Coli, Escherichia Coli, Enterococcus Faecalis ve Staphylococcus Aureus 
etkenleri izole ve identifiye edilmesi devam etmektedir, bu etkenlerin toplam 35 farklı 
antibiyotiğe karşı direnç profilleri belirlenmeye başlanmıştır. 
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5.11. HAYVANCILIK  

5.11.1. Hayvan Islahı ve Verimliliği 

Islah çalışmalarının en etkili, hızlı ve ekonomik yolu olan dondurulmuş sperma tekniği ile suni 
tohumlama çalışmaları 81 ilde yürütülmekte olup, 2019 yılında 2.976.085 adet olan uygulama 
sayısı 2020 yılında 3,5 milyona ulaşmıştır. 2021 yılında suni tohumlama uygulamalarının 
yaygınlaştırılması amacıyla dezavantajlı bölgelerde “Hayvancılığı Geliştirme Projesi” 
kapsamında yürütülen “Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların 
Yaygınlaştırılması Projesi” başlatılmıştır. 
Yıl içerisinde, 2.070.030 doz sığır sperması, 279 doz Arap atı aygır sperması üretimi 
gerçekleşmiştir. Yine yıl içerisinde 4.910.344 doz üreme ürününe ithalat izni verilmiştir. 

2020 yılında e-ıslah veri tabanında kayıtlı 6631 adet suni tohumlama uygulayıcısı mevcuttur. Yıl 
içerisinde düzenlenen kurslar sayesinde sertifikalı yeni uygulayıcıların eğitimi devam emektedir. 
Veteriner Hekimlere yönelik 35 adet kurs ile 590 kursiyere, Veteriner Sağlık Teknisyenine 
yönelik 5 adet kurs ile 81 kursiyere, Veteriner Sağlık Teknikerine yönelik 14 adet kurs ile 242 
kursiyere olmak üzere toplam 913 kursiyere “Suni Tohumlama Sertifikası” verilmiştir. 

Sperma İthali ve üretimine yönelik kaliteyi artırıcı önlemler; İthal edilen dondurulmuş spermanın 

ithalatı esnasında giriş gümrüklerinden kalite kontrol amacı ile numune alınmaktadır. Alınan bu 
numunelere belirlenen laboratuvarlarda motilite ve DNA analizleri yapılmaktadır. 
Aynı zamanda üreme ürünlerinin (Sperma, Embriyo) kalitesinin artırılması adına ithalata yönelik 
mevzuatlarda güncellemeler yapılmıştır. Bu bağlamda 2021 yılında geçerli olmak üzere;  
Başta Holstein ve Simental ırkları olmak üzere sütçü ve kombine ırkların verimlerinde yapılan  
değişiklikle: Holstein için 8.000 Kg/305 gün olan laktasyon kriteri 8.500 Kg/305 gün, Simental ve 
Montbeliarde için 6.000 Kg/305 gün olan laktasyon kriteri 7.000 Kg/305 gün, Avrupa Kırmızısı 
için 6.000 Kg/305 gün olan laktasyon kriteri 8.000 Kg/305 gün olarak güncellenmiştir. 
Damızlık değeri, Genomik boğalarda %60’dan %64’e, Proven boğalarda %80’den %85’e 
çıkarılmıştır. 
Ayrıca etçi ırkların Interbull’a kayıtlı olması, doğum ağırlığı, günlük canlı ağırlık artışı verimleri 
ile doğum kolaylığı verileri zorunlu istenecektir. 

Islah Faaliyetleri 

Birim hayvan başına verimin artırılması amacıyla hayvan bazında ıslaha yönelik verim ve 
ebeveyn kayıtlarının tutulması için 2000 yılından itibaren 81 ilimizde “Soy kütüğü ve Ön soy 
kütüğü”  ile “ Döl Kontrolü” projeleri uygulanmaktadır 

Döl Kontrolü : Ulusal açıdan gelecekte gerçekleşmesi beklenen koşullarda en az masrafla en 

yüksek verimi sağlayabilecek genetik kapasitesi yüksek sığır ırkları yetiştirerek ülke 
ekonomisine ve yetiştiricilerin ekonomik çıkarlarına katkıda bulunmak amacına yönelik olarak, 
damızlık seçiminde en güvenilir yöntem olan Döl Kontrolü yöntemi uygulanarak Türkiye 
koşullarında döllerinin verimleri bilinen denenmiş boğa spermaları üretilmektedir. 
 Döl Kontrolü çalışmaları kapsamında, İzmir Menemen Suni Tohumlama Laboratuvarında 
sperma üretimi yapılmaktadır. 2020 yılı Kasım ayı sonu itibarı ile 197 baş siyah alaca, 20 baş 
simmental, 9 baş esmer, 3 baş şarole ve 1 baş angus ırkı olmak üzere toplam 230 baş boğa 
satın alınmıştır. Bunların içerisinde sperma üretimi için uygun görülen 144 baş boğadan 
5.541.458 doz sperma üretilmiş olup, 4.251.429 dozun sahaya dağıtımı sağlanmıştır. Menemen 
Suni Tohumlama laboratuvarı bünyesinde 827.105 doz sperma stoku mevcut bulunmaktadır. 
Döl kontrol projesi kapsamında 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ve 9. döngülerde toplam 97 baş boğanın 
test çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu boğalarla ilgili 2020 yılında kullanılmak üzere boğa 
kataloğu dağıtılmıştır.  
2015 yılında Kalkınma Bakanlığına teklif edilen ve 2016 yılı itibari ile başlayan "Damızlık Değer 
Tespiti Projesi" ile ilgili çalışmalarda  2020 yılında siyah-alaca ırkı 3.500 baş hayvandan kan 
örneği alınarak genotipleme çalışmaları tamamlanmış, toplamda 13.500 baş hayvana ait kan 
örneğine yönelik genotiplendirme çalışmaları tamamlanmış ve 12.000 baş üzerinden yapılan 
ara hesaplamada isabet derecesi %64 isabet derecesine ulaşılmış olup,  genotipleme 
çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir. 
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Ön Soy Kütüğü ve Soy Kütüğü : Soy kütüğüne kayıtlı sığır sayısının arttırılması, tohumlanan 

sığır sayısı varlığımızın tespiti, suni tohumlama faaliyetlerinin disipline edilmesi, tohumlama 
kayıtlarının planlamalarda kullanılır hale getirilmesi, hayvan hareketlerinin takip edilmesine 
yönelik “Ön Soy Kütüğü Sistemi” geliştirilmiştir. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez 
Birliği ile işbirliği yapılarak, 81 ilde faaliyetlere devam edilmektedir. 2020 yılı sonu itibariyle, 
1.141.489 işletmede 7.243.659 baş dişi hayvan ön soy kütüğünde kayıtlı bulunmaktadır. 
Ülke şartlarına adapte olmuş, hastalıklara dayanıklı, yüksek verimli hayvanların önceden 
planlanıp elde edilebilmesi amacıyla oluşturulmuş olan soy kütüğü sistemine, 2020 yılı sonu 
itibariyle 122.474 işletmede 3.182.422 baş dişi hayvan kayıtlı bulunmaktadır. Soy kütüğü 
faaliyetleri, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine üye 81 ildeki birlikler vasıtası ile 
yürütülmektedir.  
Diğer taraftan sığır türünde 39 ilde ıslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi uygulanmaktadır. 
Bu proje ile her bir ineğin süt içeriği tespit edilerek (yağ ve protein oranı ile somatik hücre sayısı) 
genetik ıslah çalışmalarına yön verilmektedir. 2020 yılında 100 TL/baş ödeme yapılmıştır. 2021 
yılında 150 TL/başa kadar destekleme yapılacaktır. 
2019 yılı buzağı desteklemeleri 2020 yılında tamamlanmış olup, bu kapsamda; Programlı 
aşılarını yaptıran, 4 ay ve üzeri doğduğu işletmede bulunan buzağılara 350 TL/baş, kombine 
veya etçi ırk boğaların sperması ile suni tohumlama sonucu doğan buzağılara 600 TL/Baş, soy 
kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş destekleme yapılmaktadır. Yetiştirici bölgesindeki 
illerdeki destekleme hak eden buzağılara ise ilave 100 TL/baş destek verilmektedir. Ayrıca döl 
kontrolü projesi kapsamında testlerini tamamlamış boğaların spermaları ile tohumlama sonucu 
doğan buzağılara ilave 50 TL/baş ödenmesi yapılmıştır. 
2020 desteklemelerine yönelik olarak, 2021 yılında; Programlı aşılarını yaptıran, 4 ay ve üzeri 
doğduğu işletmede bulunan buzağılara 370 TL/baş, kombine veya etçi ırk boğaların sperması 
ile suni tohumlama sonucu doğan buzağılara 600 TL/Baş, soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 
175 TL/baş, 22 ilde destekleme hak eden buzağılara ilave 100 TL/baş, döl kontrolü projesi 
kapsamında testlerini tamamlamış boğaların spermaları ile tohumlama sonucu doğan 
buzağılara ilave 50 TL/baş destekleme ödemesi yapılacaktır. Buzağı başına ödeme birim 
miktarlarının 20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75’i, 101-500 başa kadar % 50’si 
ödenecektir. 
Manda türünde soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının yer aldığı Manda Islah Sistemi (MIS) 
2016 yılından beri kullanılmakta olup, ön soy kütüğünde 1.741 işletmede 21.866 baş, soy 
kütüğünde 1.797 işletmede 51.131 baş olmak üzere toplam 3.538 işletmede 72.997 baş kayıtlı 
manda bulunmaktadır. Halen soy kütüğü yürütme yetkisi alan il birliği sayısı 25 tir. 
Manda yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla 2019 yılı desteklemelerine yönelik olarak 2020 
yılında, dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara da ilave 200 TL/baş, 
programlı aşılarını yaptıran, 4 ay ve üzeri yaşta doğduğu işletmede bulunan malaklara 250 
TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara da ilave 200 TL/baş olmak üzere destek  verilmiştir.  
2020 yılı desteklemelerine yönelik olarak, 2021 yılında dişi mandalara 250 TL/baş, soy kütüğüne 
kayıtlı dişi mandalara ilave 200 TL/baş, programlı aşılarını yaptıran, 4 ay ve üzeri yaşta doğduğu 
işletmede bulunan malaklara 250 TL/baş, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 200 TL/baş, suni 
tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave  250 TL/baş olmak üzere destek verilecektir  

Küçükbaş Hayvan Islahı ve Kayıt Altına Alma : Koyun ve keçi türünde ıslah çalışmalarına 2017 

yılında başlanmıştır. Ülkesel düzeyde koyun-keçi türü hayvanların ıslahına yönelik kayıtların 
tutulması amacıyla Soy Kütüğü ve Ön Soy kütüğü (SOYBİS) veri tabanına kayıt çalışmalarına 
başlanacaktır. Küçükbaş hayvanlarda soy kütüğü kaydı tutmak için talep eden 45 il birliğine soy 
kütüğü yürütme yetkisi verilmiş ve talep eden illere de yetki verilmesi çalışmaları devam 
etmektedir.  
Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi kapsamında 2020 yılında birlik üyesi olan yetiştiricilerin soy 
kütüğüne kayıtlı damızlık koyun/keçilerine 100 TL/baş, SOYBİS’e kayıtlı işletmelerde üretilen ve 
seçilen damızlık koç/teke adaylarından alan yetiştiricilere 500 TL/baş ödenmesi 
kararlaştırılmıştır. 
Anaç koyun Keçi desteklemeleri kapsamında 2020 yılında Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri 
birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyunlarına 30 TL/baş, 
anaç keçilerine 35 TL/baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/baş, göçer yetiştiricilerin anaç 
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koyun keçilerine ilave 2 TL/baş destek ödenmesi kararlaştırılmıştır. 
Sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan 
ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki yılın kuzu ve 
oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen 
artış oranını aşmamak kaydıyla 100 TL/baş destek ödenmesi kararlaştırılmıştır. Destekleme 
çalışmaları tamamlanmıştır. 

5.11.2. Hayvancılık Destekleri 

Hayvancılığın Geliştirilmesi Amacı ile Yürütülen Destekleme  

09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 2502 sayılı 2020 Yılında 
Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar, 05.11.2020 tarihli 
ve 31295 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 3190 sayılı 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal 
Desteklemelere İlişkin Karar, Küçük Kapasiteli Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine 
2020 Yılında Yapılacak Yem Desteğine İlişkin Karar ile üreticilere; buzağı/malak, ıslah amaçlı 
süt içerik analizi, çiğ süt, besilik erkek sığır, düve alım, sürü yöneticisi istihdamı, damızlık koyun-
keçi, sürü büyütme ve yenileme, küçükbaş soy kütüğü, tiftik keçisi yetiştiriciliği, ipek böceği 
yetiştiriciliği, arıcılık, atık desteği, hayvan hastalıkları ile mücadele, hastalıktan ari işletme,  
konularında destek  verilmiştir. 

İndirimli Kredi Uygulamaları 

02.01.2020 tarihli ve 2015 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı, 3 Ocak 2020 tarihli ve 30997 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
25.03.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin 
Uygulama Esasları Tebliği,  25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanmıştır. 

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri 
Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 

502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20 Şubat 2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri 
Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları 
Tebliği’ ne göre bölge illerinde hayvancılığın geliştirilmesi, modern işletmelerin kurulması, 
hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması ile bölgesel gelişmişlik farklarının 
azaltılmasına yönelik çalışmalar  yürütülmektedir.  
Doğu Anadolu Projesi  bölgesinde Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, 
Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van, Güneydoğu Anadolu Projesi  bölgesinde 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Konya Ovası 
Projesi  bölgesinde Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Yozgat, 
Doğu Karadeniz Projesi  bölgesinde ise Artvin, Bayburt, Samsun, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 
Rize, Tokat ve Trabzon illerinde proje faaliyetleri  sürdürülmektedir. 
Ahır/ağıl yapımı ve/veya tadilatına,  damızlık boğa, koç ve teke alımlarına ve gübre sıyırıcı ve 
süt sağım makinesi alımlarına 2019-2023 yılları arasında % 50 hibe uygulanmaktadır. 
Büyükbaş işletmelerinde alt sınır 10 baş üst sınır 50 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 
100 baş üst sınır 200 baş olan ve TÜRKVET kayıt sistemine en az bir yıldır kayıtlı olan ve aktif 
hayvancılık yapan gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir. 
2020 yılı sonu itibariyle toplam 12.129 işletmeye hibe ödenerek, 6.541 baş boğa, 16.370 baş 
koç ve 852 baş teke dağıtımı, 348 adet gübre sıyırıcısı, 327 adet süt sağım makinesi alımı ile 
2.099 adet ahır, 244 adet ağıl yapımı ve 15 adet de ahır/ağıl tadilatı  gerçekleştirilmiştir.  
291 adet proje tamamlanmış, 207 adet projenin yatırım faaliyeti devam etmekte olup bölge 
illerinde; 244 adet ahır, 24 adet ağıl yapımı, 58 baş damızlık koç alımı, 217 adet gübre sıyırıcısı 
ve 205 adet süt sağım makinesi alımı tamamlanmış ve hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 
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Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği 

23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2019 Yılında 
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” a dayanılarak hazırlanan 20.11.2019 tarihli ve 
30954 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan " Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği 
(2019/54 )" uyarınca 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya 
çobanlara; nitelikli çoban ihtiyacının karşılanması, çobanların sosyal güvence altına alınmalarını 
teşvik etmek amacıyla Sürü  Yöneticisi İstihdam Desteği uygulanmıştır. Bu kapsamda işletme 
başı 5.000 TL olmak üzere, 2020 yılında 10.530 yetiştiriciye ödeme yapılmıştır. 

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi 

Proje ile damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ihtiyaç 
duyulan damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile 
kalitenin artırılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi amaçlanmıştır. 
Bu kapsamda; belirlenen 29 ilde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine 
en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada 
yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve 
üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya 
mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin 
rehabilitasyon yatırımlarını kapsamaktadır. 
2020 yılı sonu itibariyle gerçekleşmeler aşağıdaki tabloda sunulmuş olup,  hayvan, inşaat ve 
makine alımı için hibe ödemesi yapılmıştır. Desteklenen düve sayısı: 12.500 baş olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
Tablo 30: Projeler 

Damızlık  

Düve 
 (500 baş) 

Uygulanan İl ve Proje Sayısı Projelerin Gerçekleşme Durumu 

İl 

P
la

n
la

n
a
n

  Onaylanan Ahır + Hayvan  Hayvan Alımı 

 Ahır + Hayvan Sadece Hayvan Alımı Tamamlanan Devam Eden Tamamlanan Devam Eden 

29 29 17 12 15 2 10 2 

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi 

Proje kapsamındaki (Afyonkarahisar, Bartın, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kayseri, 
Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak) illerde 
damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, 
ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, manda sayısının artırılması, et ve süt 
üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla ahır inşaatı (150 baş kapasiteli) yapımına veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 
(150 baş olacak şekilde) artırılmasına, alet-ekipman alımına ve damızlık manda düvesi ile 
manda boğası alımına 2017-2020 yılları arasında % 50 hibe uygulanmaktadır. 
Bu kapsamda 7 ilden (Bartın, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Samsun, Tekirdağ ve Tokat) toplam hibe 
tutarı yaklaşık olarak 4.500.000 TL olan 1’er adet başvuru Merkez Proje Değerlendirme 
Komisyonu tarafından onaylanmış ve proje süreçleri başlatılmıştır. 
Bitlis, Samsun, Diyarbakır, Muş, Tokat ve Tekirdağ illerinde projeler tamamlanmıştır. 
Tamamlanan projelerde hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir.Bartın ilinde ahır inşaatı ve hayvan 
alım süreçleri devam etmektedir.  

Düve Alım Desteği 

23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2019 Yılında 
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”a dayanılarak hazırlanan 20.11.2019 tarihli ve 
30954 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan " Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” 
kapsamında; ödemeler yapılmıştır. 
05/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2020 Yılında 
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”a dayanılarak hazırlanan 04.12.2020 tarihli ve 
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31324 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan " Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” 
kapsamında; Karar yayım tarihinden önce (05.11.2020) TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan 
ve yine karar yayım tarihinden önce işletmesinde (en az 8 aylık dişi sığır ve mandalar dahil) olan 
gerçek/tüzel kişilere, kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde (en az 1 baş, en çok 20 baş 
olmak üzere) damızlık gebe düve/manda alımı ve 8-15 aylık damızlık dişi sığır/manda alımı için 
bakanlıkça alım bedelinin %40’ ı oranında başvuru yapan 81 ilimizdeki yetiştiricilerimize 
destekleme verilmektedir. 
Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin ve tiftik üretiminin desteklenmesi: Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik 

edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği” ne 
göre yürütülmektedir. Üretmiş olduğu tiftiği, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif 
ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 
Tiftik birliğe bağlı kooperatiflere ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine satan ve Tiftik 
Kayıt Sistemi (TKS) veri tabanına kaydettiren üreticilere, 2020 üretim yılı için tiftiğin kalitesine 
göre oğlak tiftiğine 30 TL/kg, anamal tiftiğine 25 TL/kg, tali tiftiğine 20 TL/kg ve üretilen tiftiği 
kayıtlı Yün İşleme Tesislerine müstahsil makbuz karşılığında satan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) 
veri tabanına kaydettiren üreticilere sözleşmeli üretim kapsamında ilave 10 TL/kg olmak üzere 
348 üreticiye 171 ton tiftik için  destekleme  ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2020 yılında Ankara 
ili/ilçelerinde uygulanmak üzere hazırlanan “ Ankara Keçisi Yetiştiriciliğinin Geliştirme Projesi” 
kapsamında Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Genç Damızlık Teke alımı için ve Şaftlı 
Elektrikli Kırkım Makinaları alımı için ödenek aktarılmıştır. 
Bu proje kapsamda 146 Tiftik Keçisi Yetiştiricimize 676 Baş Damızlık Teke dağıtımı yapılmış 
olup; ayrıca 35 Adet Şaftlı Elektrikli Kırkım Makinası alınarak yetiştiricilerin kullanımına 
sunulmuştur. 

Damızlık Koç Teke Yatırımlarının Desteklenmesi: 9/1/2017 tarih ve 2017/9760 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ve 2017/18 sayılı Uygulama Esasları Tebliği doğrultusunda yürütülen Damızlık 
Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 6 ilde (Bingöl, Elazığ, 
Eskişehir, Konya, Manisa, Tokat)  inşaat yatırımları tamamlanmış ve ödemeleri yapılmıştır. 
Makine alet ekipman desteklemesi Eskişehir ili hariç tamamlanmış ve ödemeleri yapılmıştır. 
Hayvan Alımı desteklemesine yönelik çalışmalar 2022 yılı sonuna kadar uzatılmış ve her bir 
ildeki işletmede 500 baş hayvan için destekleme ödemesi yapılmakta iken 1500 başa kadar 
çıkarılmıştır. Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, makine alet ve ekipman alımı olarak 
belirlenen projelerle başvuran birliklere, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde 
başvuran birliklere ve bu işletmelerden damızlık koç - teke alan birlik üyesi yetiştiricilere %50 
hibe uygulanmaktadır.   

Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi; Proje ile yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve 

keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla, kan değişiminin sağlanarak doğan 
yavrulardan elde edilen et,  süt,  yapağı ve kuzulama oranları ile yetiştiricilerin kazançlarının 
arttırılması ve damızlık ihtiyaçlarının karşılanması ile işletmelerde verimliliğin artırılması 
hedeflenmiştir. Projenin uygulanması kapsamında 30 il (Afyonkarahisar, Amasya, Balıkesir, 
Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, Isparta, 
İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Mersin, 
Muğla, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak) belirlenmiştir. 2020 yılında 2.038 
işletmeye 2.600 baş koç/teke dağıtımı yapılmıştır. 

5.11.3. Örgütlenme  

Ulusal Süt Konseyi 

18.4.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde 
çalışmalar yapmak üzere; süt üreticilerinin, kooperatifler ve sanayicilerin oluşturdukları birlikler, 
dernekler, kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili araştırma ve 
eğitim kurumları, meslek odaları, tüketici örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya 
gelerek tüzel kişiliği haiz Ulusal Süt Konseyini kurmalarını sağlamak ve çalışma usul ve 
esaslarını belirlenmesi amacıyla “Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik” 08.06.2013 tarih ve 28671 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanmıştır. Süt 
sektörünün içinde bulunan üretici, özel sektör ve kamu sektörlerinin katılımları ile 2009 yılı 
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içerisinde kurulmuş olan Ulusal Süt Konseyi sektörde çatı kuruluşu niteliği kazanmıştır. Bu 
sayede sektörde yer alan tüm paydaşlar ortak akıl etrafında buluşturularak sektörün gelişimine 
katkı sağlanmıştır. 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi 

18.04.2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları 
çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere kırmızı et ve ürünlerini üreten yetiştirici ve sanayicilerin 
oluşturdukları birlik, dernek, vakıf ve kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel 
kişiler, ilgili araştırma kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz bir Ulusal Kırmızı Et Konseyi kurmalarını 
sağlamak ve çalışma usul ve esaslarını belirlenmesi amacıyla “ Ulusal Kırmızı Et Konseyi 
Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” güncellenerek 8/06/2013 tarih ve 
28671 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanmıştır. Et sektörünün içinde bulunan üretici, özel sektör 
ve kamu sektörlerinin katılımları ile 2010 yılı içerisinde kurulmuş olan Ulusal Et Konseyi sektörde 
çatı kuruluşu niteliği kazanmıştır. Bu sayede sektörde yer alan tüm paydaşlar ortak akıl etrafında 
buluşturularak sektörün gelişimine katkı sağlanmıştır 

5.11.4. Arıcılık ve İpekböcekçilik 

Arıcılık Geliştirme  

2020 yılında Arılı kovan için 51.230 üreticiye 6.495.846 adet kovan için 97.437.690 TL, Damızlık 
Ana Arı Desteklemesi kapsamında 330 üreticinin satın aldığı 1.361 adet damızlık ana arı için 4 
işletmeye destekleme ödemesi yapılmıştır. 
Ana arı üreticilerinin izin talepleri değerlendirilerek, 2020 yılında alt yapısı uygun 2 işletmeye  
“Ana Arı Üretim İzni” verilmiş olup, 519.300 adet/yıl üretim kapasite ile üretim faaliyetlerini 
sürdüren toplam 146 ana arı üretim işletmesinin (damızlıkçı işletmeler dâhil) her yıl düzenli 
olarak yapılan rutin 2020 yılındaki işletme denetimleri gerçekleştirilmiştir. 
Bakanlık bünyesinde yerli ekotiplerin tespiti ve ıslahı konulu çalışmalar, Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Kafkas Arısı Üretim, 
Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 
Arı yetiştirici birliklerinin talepleri doğrultusunda, bilimsel araştırmalar sonucunda ulusal gen 
kaynağı olduğu tespit edilen arı ekotiplerinin bölgelerinde saflığının korunması, uzun yıllar bölge 
ve ülke arıcılığının damızlık talebine katkı sağlaması amacına yönelik, Trakya, Yığılca, Ege, 
Orta Anadolu, Batı Karadeniz ve Hatay Suriye arı  ekotiplerinin seleksiyon ve ıslah çalışmaları 
sürdürülmüştür.  
Arıcılık Kayıt Sistemi kapsamında harita üzerinde arı konaklama noktalarının belirlenerek 
sayısallaştırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 
Uygulamaya konulacak “Arı Ürünlerinin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” 3 yıl süreli 81 ilde 
yürütülmesi planlanmış olup, proje sonunda arıcılara balın yanında katma değeri yüksek polen, 
arı sütü, propolis, arı zehiri, arı ekmeği, apilarnil gibi ürünlerin üretilmesi teşvik edilerek, ihracat 
bazlı ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır. 

İpekböcekçiliğini Koruma ve Geliştirme  

İpekböceği yetiştiriciliği  2006 yılından itibaren  hayvancılığın desteklenmesi kapsamında, tohum 
ve yaş koza bazında desteklenmektedir. 2020 yılında 1.965 üreticiye 5.775 kutu ipekböceği 
tohumu ücretsiz olarak dağıtılmış 89.663 kg yaş koza üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Tohum için kutu başına 100 TL, yaş koza için kg başına 70 TL olmak destekleme ödemesi 
yapılmıştır. 
Hayvancılık Bilgi sistemi kapsamında ipekböceği yetiştiriciliği destekleme ödemesine esas 
üretim verilerinin kayıt altına alındığı İpek Kayıt Sistemi üzerinden yaş koza ve tohum dağıtımına 
ilişkin destekleme ödemeleri yapılmaktadır.  

5.11.5. Kanatlı Sektörü 

2019 yılı verilerine göre toplam tavuk eti üretim miktarı 2.138.451 ton iken 2020 yılı üretim miktarı 
2.136.253 ton olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı toplam yumurta üretim miktarı 19.898 milyon adet 
iken 2020 üretim miktarı 19.788 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Ticari tavuk eti ve ticari tavuk 
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yumurtası üretiminin fazlası ihraç edilmektedir.  
2020 yılı kanatlı eti ve sakatatı ihracatı 508.582 ton olup ihracat değeri 548.787.078 Dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2020 yılı yumurta ihracatı 3.547.105.501 adet olup ihracat değeri 255.970.235 
Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2020 yılı verilere göre 203.257 adet etçi damızlık civciv, 14.776.454 adet etçi damızlık yumurta, 
771.839 adet yumurtacı damızlık civciv, 32.799 adet damızlık hindi civcivi, 19.310.019 adet 
kuluçkalık hindi yumurtası ithalatı gerçekleşmiştir. Ticari tavuk eti ve ticari tavuk yumurta üretimi 
ise tümüyle yurt içinde yapılmaktadır. 

Kanatlı Sektörüne Yönelik Destekler 

“Arıcılık İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama Esasları Tebliği” kapsamında, Kars İlinde  1.000 adet kapasiteli damızlık kaz kümesi, 
Kars, Ardahan, Muş ve Ordu illerinde 500’ er adet kapasiteli ticari kaz kümesi, Bingöl, Diyarbakır 
ve Kahramanmaraş illerinde 1.000’ er adet kapasiteli ticari hindi kümesi yapılması için uygulama 
rehberi yayınlanmıştır. 
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5.12. HUKUK HİZMETLERİ  

2020 yılı içerisinde Bakanlık tarafından açılan ve Bakanlığa karşı açılan idari,  adli ve icra 
takip dosyası ile geçmiş yıllarda açılan ve devam etmekte olan davalara ilişkin dava dosya 
takip iş ve işlemleri yasal süreleri içerisinde yerine getirilmiştir. 

Tablo 31:2018 ve 2019 Yıllarında Takip Edilen Dava Türü ve Hukuki Konulardaki Görüş Sayısı 

Dava Türü 
2019 2020 

             Sayı ( Adet)       Sayı ( Adet) 

İdari Dava 1.655 1.322 
Adli Dava 2.178 8.081 

İcra Takip Dosyası 371 1.032 
Hukuki Konulardaki Görüş 1.067 1.464 

Genel Toplam 5.271 11.899 

 

2020 yılında Bakanlık birimleri, bağlı, ilgili ve diğer bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük, 
yönetmelik, tebliğ, karar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve genelge iş ve işlemleri 
aşağıda yer aldığı gibi gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 32: 2018 ve 2019 Yılı Mevzuat Türü ve Sayısı 

Mevzuat Türü 
2019 2020 

Sayı Sayı  
Kanun 7 1 

Milletlerarası Antlaşma 1 - 

Yönetmelik 67 79 
Tebliğ 66 67 
Komite Kararı 2 3 

Cumhurbaşkanı Kararları 20 18 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 7 2 
Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri 2 2 

Genel Toplam 172 172 
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5.13. İÇ DENETİM  

 

5.13.1.       Denetim Programı Gerçekleşme Durumu   

İç Denetçiler tarafından 2020 Yılı Denetim Programı uyarınca 12 süreç denetlenmiş, 
denetimler sonucunda toplam 137 denetim ve inceleme raporu düzenlenmiş, 209 bulguya 
rastlanmıştır. 2020 yılında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri ile ilgili olarak denetimin konusu, 
denetimlerde tespit edilen bulguların önem düzeylerini yansıtan bilgiler aşağıdak i tablolarda 
yer almaktadır. 
 
Tablo 33: Denetim Faaliyetleri 

No Denetim Konusu Rapor 
Sayısı 

Bulgu 
Sayısı 

1.  Veri Analiz Teknikleri ile Sürekli Denetim Merkezi Faaliyetleri 1 0 

2.  Bilgi Güvenliği  1 9 

3.  Destekleme Ödemeleri (Sürekli Denetim) 4 0 

4.  Projelerin Koordinasyonu, Uygulanabilirliği ve Sürdürülebilirliği  1 3 

5.  Anahtar Performans Göstergeleri (2019 Yılı Genel Değerlendirme) Konsolide  1 2 
Anahtar Performans Göstergeleri (2019 Yılı Genel Değerlendirme) 16 Birim 
Raporu 

16 0 

6.  Anahtar Performans Göstergeleri (2020 Yılı Genel Değerlendirme) Konsolide  1 2 
Anahtar Performans Göstergeleri (2020 Yılı  Genel Değerlendirme)  
25 Birim ve 81 Taşra Teşkilatı Raporu 

106 156 

7.  Bitki Sağlığı 1 8 

8.  Gıda Güvenilirliği  1 8 

9.  IPA/IPARD İşlemleri  1 5 

10.  Korunan Alanlardaki Yapı ve Tesislerin Yönetiminin Etkinliği 1 1 

11.  Yayım ve Çiftçi Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliği ve Verimliliği 1 2 

12.  Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Araştırma 
Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

1 13 

Toplam 137 209 

Kabul Edilen Bulgular 

2020 yılı denetim raporlarında yer alan iç denetçilerce getirilen önerilerin tamamına denetlenen 
birimler katılmışlardır. 

Kabul Edilmeyen Bulgular 

2020 yılı denetim raporlarında kabul edilmeyen bulgu bulunmamaktadır.  

Önem Düzeyi Kritik/Yüksek Bulgu ve Öneriler 

2020 yılı iç denetim bulgularının önem düzeyi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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Tablo 344: Denetim Bulgularının Önem Düzeyi 

No Denetimin Konusu Bulgu Sayısı ve Önem Düzeyleri  

Düşük Orta Yüksek Kritik 

1. Veri Analiz Teknikleri ile Sürekli Denetim Merkezi 

Faaliyetleri  
İnceleme Raporu 

2. Bilgi Güvenliği 
4 4 1  

3. Destekleme Ödemeleri (Sürekli Denetim)  
İnceleme Raporu 

4. Projelerin Koordinasyonu, Uygulanabilirliği ve 

Sürdürülebilirliği  

 
1 1 1 

5. Anahtar Performans Göstergeleri (2019 Yılı Genel 

Değerlendirme) Konsolide  

 
2   

Anahtar Performans Göstergeleri (2019 Yılı Genel 

Değerlendirme) 16 Birim Raporu* 
Birim Raporu 

6. 
 

Anahtar Performans Göstergeleri (2020 Yılı Genel 

Değerlendirme) Konsolide  

 
1 1  

Anahtar Performans Göstergeleri (2020 Yılı Genel 

Değerlendirme) 25 Birim ve 81 Taşra Teşkilatı 

Raporu*   

Birim Raporu  

7. Bitki Sağlığı  
4 4  

8. Gıda Güvenilirliği   
4 4  

9. IPA/IPARD İşlemleri  
1 3 1  

10. Korunan Alanlardaki Yapı ve Tesislerin Yönetiminin 

Etkinliği 

 
1   

11. Yayım ve Çiftçi Eğitim Faaliyetlerinin Etkinliği ve 

Verimliliği 

 
2   

12. Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü’ne Bağlı Araştırma Kuruluşlarının 

Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi 

İnceleme Raporu(13 Bulgu) 

TOPLAM 5 25 12 1 

* Söz konusu denetim konularında ayrıca konsolide rapor düzenlendiğinden bulgu derecesi gösterilmemiştir. 

Plan Dönemi Gerçekleşme Durumu  

Tablo 355: Plan Dönemi (2017-2019) Gerçekleşme Durumu  

  2018 2019 2020 
Planlanan Gerçekleşen Planlanan Gerçekleşen Planlanan Gerçekleşen 

Denetim 
Görevleri  

19 4 25 25 12* 12* 

* 12 süreçte toplam 137 rapor düzenlenmiştir. 

5.13.2. Denetim Evrenine İlişkin Değerlendirme 

Denetim evreninde olup çeşitli nedenlerle denetim planına alınamayan denetim alanlarının bir 
sonraki denetim planında değerlendirilmeye alınması düşünülmektedir. 
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5.13.3. Kalite ve Güvence Programı Uygulama Sonuçları 

İç Değerlendirme Sonuçları  

2020 yılında iç denetim faaliyetleri Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde iç 
değerlendirmeye (dönemsel gözden geçirmeye) tabi tutulmuştur. 
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ekinde yer alan “Temel Uygunluk Kriterleri” 
çerçevesinde yapılan testler neticesinde, İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kurallarına 
uyum düzeyi ölçülmüştür. 
Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi çerçevesinde yapılan gözden geçirme 
neticesinde, iç denetim faaliyetlerinin Kamu İç Denetim Standartları ve bu konudaki iyi 
uygulamalarla %100 oranında “Genel Olarak Uyumlu” olduğu belirlenmiştir.  

Dış Değerlendirme Sonuçları 

Birim 2020 yılında İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından dış değerlendirmeye tabi 
tutulmamıştır. 

5.13.4. Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri 

2020 yılında pandemi tedbirleri nedeniyle eğitim yapılamamıştır.  

5.13.5. Diğer  

İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması 

2020 yılı sonunda denetim evreni güncellenerek 2020-2023 yıllarını kapsayan Denetim Planı 
ile 2021 yılı Denetim Programı hazırlanmış ve onaylanmıştır. 

İç Denetim Yönergesi  

Tarım ve Orman Bakanlığında yapılacak güvence ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayan iç 
denetim çalışmalarının planlanması, raporlanması, sonuçlarının izlenmesi ve kalitesinin 
değerlendirilmesinde ortak bir metodolojinin uygulanması ve oluşturulacak belgelerde 
uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla yürürlükte olan İç Denetim Yönergesinde 2020 
yılında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak güncel gelişmelere göre sürekli 
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.   

Kalite Güvence Geliştirme Programı 

İç denetim faaliyetinden faydalanan taraflara makul bir güvence sağlamak amacıyla sürekli 
izleme ve dönemsel değerlendirmeleri kapsayan Kalite Güvence Geliştirme Programı 2020 yılı 
hazırlanarak onaylanmıştır. Bu kapsamda İç Değerlendirme çalışması yapılarak buna ilişkin 
Dönemsel Gözden Geçirme Raporu düzenlenmiştir. 
Ayrıca 2020 yılı Denetim Programı döneminde planlanan ve gerçekleşen çalışmalara ilişkin 
uygulama sonuçları ile bu çalışmalar neticesinde tespit edilen ve Bakanlık faaliyetlerini 
etkileyebileceği düşünülen hususlar hakkında Dönemsel Rapor hazırlanmıştır.  
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5.14. PERSONEL  

5.14.1. Açıktan Atama 

2020 yılı içerisinde 2.753 memur, 100 işçi personel olmak üzere toplam 2.863 personel 
alınmıştır.Personel dağılımı; 

 Kamu Personeli Seçme Sınavı(4/B Sözleşmeli) : 2.400 

 2828 Sayılı Kanun     : 77 

 3713 Sayılı Kanun     : 68 

 1416 sayılı Kanun          : 39 

 Diğer mevzuat hükümleri gereği  
 (İstifa Sonrası, Yargı Kararı, Özelleştirme vb.) : 77 

 Kurumlararası naklen      : 92 

 Farklı mevzuat hükümlerine göre  
 istihdam edilen İşçi personel    :110 

5.14.2. Ayrılan Personel 

2020 yılı içerisinde merkez ve taşra teşkilatından istifa, ölüm, emeklilik gibi nedenlerle farklı 
statüde görev yapan 1.281 memur, 817 işçi personel olmak üzere 2.098 personel 
ayrılmıştır. 

5.14.3. Hizmet İçi Eğitim Programları 

Merkez ve Taşra Birimlerinde görevli her kademedeki personelin hizmet içi eğitim faaliyetleri 
kapsamında yer alan kurs, konferans, seminer, faaliyet ve değerlendirme toplantıları ile 
çalıştay, sempozyum, grup çalışmalarının yer aldığı 2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı 
kapsamında 14 Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlenmiş ve bu eğitimlere 272 personel 
katılmıştır.  
Pandemive Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tedbirleri nedeniyle eğitim programları 
gerçekleştirilememiştir. 

5.14.4.  Aday Memur Eğitimi 

Hizmet birimlerine, sorumluluk ve kurum kültürü ile aidiyet hissine sahip personel 
kazandırma amacıyla ilk kez toplu olarak tüm birimlerde görev yapan 483 aday memurun 
katılımıyla aday memur temel eğitim programı Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  
Pandemi nedeniyle Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı Tarım Orman Akademisi 
Portalı üzerinden uzaktan eğitim şeklinde verilmiştir. 64 ders sisteme yüklenmiştir.  

5.14.5. Staj İşlemleri 

Tarım ve orman ile ilgili mesleki ve teknik okullarda okuyan öğrencilere staj imkânı 
tanınmaktadır.  Her yıl yaklaşık 10.000 öğrenci staj yapmak üzere kabul edilmektedir. 2020 
yılı Ocak ayından itibaren Cumhurbaşkanlığı uhdesinde yürütülen “Bürokrasinin Azaltılması 
ve Dijital Türkiye” projesi kapsamında staj başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya 
başlanmıştır.                              
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bağlı kurumlardaki öğrenciler 
2020 yılı staj başvurularını Ocak-Şubat aylarında e-devlet üzerinden yapmışlardır.  
2020 yılında toplamda 19.800 stajyer öğrenci başvurusundan 9.386’sı Bakanlığımız 
birimlerinde görevli Staj Takip Sistemi Yetkililerince kabul edilmiştir. 2020 yılı Mart ayında 
Covid-19 salgını sebebiyle tüm okullarda uzaktan eğitim yöntemi uygulandığından bütün 
stajyerler stajlarını tamamlayamamıştır.  
Meslek ve teknik okullarda okuyan lise öğrencilerinin başvuruları “Staj Takip Sistemi” 
üzerinden alınmaktadır. 2 yıllık meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerinin staj iş ve 
işlemlerinde Cumhurbaşkanlığının ‘‘Staj Seferberliği’’ projesi kapsamında; 2020 Eylül 
ayından itibaren Kariyer Kapısı portalı kullanılmaya başlamıştır. 
2020 yılı içerisinde Merkez ve Taşra  teşkilatlarında 65 Üniversite, 835 Lise öğrencisi, Bağlı 
ve  İlgili Kuruluşlarda ise 278 Üniversite, 1.839 lise öğrencisi staj yapmıştır. 
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5.14.6.  Mali Konularda Gerçekleştirilen İşlemler 

Merkez ve taşra teşkilatında teknik hizmetler sınıfında, merkez teşkilatında görev yapan 
229, taşra teşkilatında görev yapan 1.906 olmak üzere toplam 2.135 personel Büyük Proje 
Tazminatı ödemesinden faydalandırılmıştır. 

5.14.7.  Elektronik Ortam Uygulamaları İle İlgili Çalışmalar 

 Memur personel bilgilerinin tamamı Personel Bilgi Yönetim Sistemine aktarılmış olup işçi 
personel bilgileri de gerçek ortama aktarılmıştır. Test çalışmaları tamamlandığında taşra 
teşkilatının kullanımına açılacaktır.  

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile Personel Yönetim Sistemi (PBYS) entegre 
edilerek personel iş yükü azaltılmıştır (kadro,terfi vb.). 

 Dijital Arşiv uygulaması ile tüm personel bilgilerinin elektronik ortama aktarılma 
çalışmaları devam etmektedir. 

 Mal bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu gereği verilen 
mal bildirim formu dijital ortamda hazırlanarak, elektronik alt yapısı hazırlanmıştır. 

 Personel sicilleri elektronik ortamda, sistem üzerinden verilmeye başlanmıştır. 

 Dijitalleşme kapsamında 2020 yılı itibari ile faaliyete geçen Staj Takip Sisteminin E-
Devlet ile entegrasyonu sağlanmış ve aktif şekilde kullanılmaktadır. 

 Mifare Akıllı Kimlik Kartları uygulaması ile para yüklemesi yapılarak, personelin kimlik 
kartlarını, Bakanlığımız sosyal tesislerinde “Para Kart” olarak kullanabilmeleri sağlanmıştır.  

5.14.8.  Mevzuat Çalışmaları 

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde; 

 Tarım ve Orman Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,  

 Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,  

 Tarım ve Orman Uzman ve Uzman Yardımcıları Yönetmeliği,  

 Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle 
Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, 
Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 
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5.15. REHBERLİK VE TEFTİŞ  

 
Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın yönetim, denetim ve gözetimi altında bulunan bütün bağlı, 
ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların merkez ve taşra birimlerinin bütün faaliyetleri, alınan 
Bakan Onayları çerçevesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca denetlenmektedir. Aşağıda, 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 2020 faaliyetlerine ilişkin temel veriler tabloda yer almaktadır. 

Tablo 36: 2020 Yılı Rapor Sayıları  

Rapor cinsi Sayısı (adet) 

İnceleme Raporu 249 
Disiplin Soruşturma Raporu 83 

Adli Soruşturma Raporu 13 
Ön İnceleme Raporu 40 

Rehberlik ve Teftiş Raporu  - 
Soruşturma Raporu 2 

Toplam 387 

2020 yılında Bakanlık müfettişlerince düzenlenmiş 387 raporunun %64’ü inceleme 
raporudur. 
Denetim Standartları oluşturma çalışmaları kapsamında, Uluslararası ve Ulusal Denetim 
Standartları çerçevesinde uygulama standartları geliştirilmekte olup, bu doğrultuda Rehberlik 
ve Teftiş Rehberi çalışmaları sürdürülerek rehberlik ve denetim çalışmalarında yeni bakış 
açıları geliştirilmiştir. 
Konu bazlı rehberlik çalışmalarını, döner sermaye işletmeleri gibi konularda gerçekleştirmiş 
olan rehberlik çalışmalarında; Bakanlık stratejik amaç, hedef ve faaliyet konuları, AB öncelikli 
konular, kamuoyunun gündeminde olan konular ve birimlerin teklif ettiği faaliyet konuları 
öncelikli olarak değerlendirilmeye alınacaktır. 
Sunulan hizmetin kalite ve verimini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerine destek 
verilmiştir. 
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen rehberlik, teftiş, soruşturma ve 
inceleme faaliyetleri sırasında bu faaliyetleri yürüten Başkanlık personelinin farklı bir bakış 
açısı geliştirmelerine, yürütülen çalışmanın detayları yanında genel bir perspektifle 
çalışmalarını yapmalarına destek olmak amacı ile düzenlenen eğitim, seminer, çalıştay ve 
toplantılara 2020 yılında müfettişlerin katılımı sağlanmıştır.  
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5.16. STRATEJİ GELİŞTİRME  

5.16.1. Stratejik Yönetim ve Kurumsal Performans  

Stratejik Plan  

Bakanlığımız 2019-2023 dönemi Stratejik Planı yürürlükte olup uygulamaları devam 
etmektedir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik" uyarınca; Kamu idarelerinin Temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme 
raporunu, takip eden yılın Şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan izleme ve 
değerlendirme raporunu hazırlamaları, stratejik planın başarılı olarak uygulanması ve hesap 
verme sorumluluğu açısından gereklidir. 
Bu kapsamda Stratejik Plan 2020 yılı ilk altı aylık izleme çalışmaları yapılarak İzleme Raporu 
hazırlanmıştır. 
Stratejik Plan 2020 yılı Sonu Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında birimlerle 
koordineli olarak yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Değerlendirme Raporu, Stratejik 
Planda yer alan hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek 
şekilde nihai hale getirilip, Mart ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığına gönderilecektir. 

Performans Programı 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021-2023 Dönemi 
Bütçe Çağrısı ve ekinde yer alan 2021-2023 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi esas alınarak 
2021 Yılı Performans Programı hizmet birimlerimizle işbirliği içinde hazırlanmıştır. 
Performans Programları hazırlanırken, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik, Merkezi 
Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Performans Programlarının Program Bütçe 
Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar ile Program Bütçe 
Rehberi esas alınmıştır. 
2021 yılı Performans Programı 9 program, 16 alt program, 8 anahtar gösterge ve 122 
performans göstergesinden oluşmaktadır. 

İzleme ve Değerlendirme 

Program Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanan performans programlarının etkin bir 
şekilde uygulanabilmesi, gerekli analiz ve değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla, 
performans göstergelerine ait gerçekleşmeler periyodik olarak üçer aylık dönemler itibarıyla 
Program Bütçe Sistemi üzerinden, Performans Programı İzleme Rehberi ve İzleme Modülü 
Kullanım Kılavuzu esas alınarak  izlenmektedir. 
Bu kapsamda 2020 Yılı Performans Programı; 1.Dönem (Ocak-Mart ayları) 2.Dönem (Nisan-
Haziran ayları), 3. Dönem (Temmuz-Eylül ayları), 4.Dönem (Ekim-Aralık ayları) izleme 
çalışmaları yapılmıştır. 

Bakanlık Faaliyet Raporu 

2019 yılı faaliyet raporu hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 2020 yılı faaliyet raporu hazırlanması 
ve 2021 yılı için planlanan faaliyetlerin çalışmaları devam etmektedir.  

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Gösterge İzleme 

Sözleşmeli üretim modelini geliştirmek ve tarım sektörünün tüm paydaşlarını dijital tek bir 
platformda buluşturmak için tasarlanan DİTAP Platformu’na; kayıtlılığın artırılması,  
kullanıcıların platformu tanımalarının sağlanması, platformun kullanımın artırılması ile bu 
konuda illerde yürütülen çalışmaların takibi için il tarım ve orman müdürlükleri tarafından  
takip edilmesine karar verilen 3 adet performans göstergesinin takipleri yapılarak 
raporlanmıştır. 

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) 

Üst politika belgeleri ve Bakanlık Stratejik Planı hedefleri doğrultusunda hizmetlerin daha 
etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen 



 

 

140 

 

performans izleme ve değerlendirme çalışmalarının kapsamı genişletilerek taşra teşkilatında 
yer alan il müdürlükleri ile bağlı ve ilgili kurumların da performans değerlendirmesinin 
yapılmasına 13.03.2020 tarihinde karar verilmiştir. 
Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI) Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 
izlemesine devam edilmekte olup göstergelerin izleme sonuçları üst yönetime raporlanmak 
üzere İç Denetim Başkanlığı ile paylaşılmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 

2020 Yılı Programı: 11. Kalkınma Planı (2019-2023) doğrultusunda Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programında Bakanlık sorumluluğuna verilen 52 tedbir, 89 faaliyet ve 16 performans 
göstergesi ile iş birliği görevi verilen 35 tedbir bulunmaktadır. Tedbir, faaliyet ve performans 
göstergelerinin gerçekleşmeleri üçer aylık dönemler halinde Cumhurbaşkanlığı Plan 
Program İzleme ve Değerlendirme Sistemine girilmektedir.  
2021 Yılı Programı: Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  ile  Strateji  ve  Bütçe  Başkanlığınca  
hazırlanan  2021  Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bakanlık sorumluluğuna verilen 
45 tedbir, 70 faaliyet ile Bakanlığımıza işbirliği görevi verilen 25 tedbir bulunmaktadır.  

Yeni Ekonomi Programı (YEP) 

Yeni Ekonomi Programlarında Bakanlık sorumluluğunda yer alan tedbirler bütüncül bir 
anlayışla Bakanlık politikalarına entegre edilerek sürdürülmektedir. 
2019-2021 Yeni Ekonomi Programında Bakanlık sorumluluğunda 2 adet eylem, 2020-2022 
Yeni Ekonomi Programında da 16 eylem bulunmaktadır.  
Belirlenen yapısal dönüşüm adımları takip edilerek gerçekleşmeler Hazine ve Maliye 
Bakanlığına gönderilmektedir. 
2020 yılı içerisinde hazırlanan 2021-2023 Yeni Ekonomi Programında yürütülecek 15 eylem 
belirlenerek Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programları 

Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programları kapsamında II. 180 Günlük İcraat 
Programı ve III. 180 Günlük İcraat Programlarında takip edilmek üzere Birimlerimiz ile 
koordine edilerek Bakanlığımız eylem önerileri hazırlanmıştır. Programlarda yer alan 
eylemlerimiz aylık olarak takip edilerek Cumhurbaşkanlığına raporlanmıştır.  
2021 yılı için ise IV. 180 Günlük İcraat Programında takip edilmek üzere Birimlerimiz ile 
koordine edilerek Bakanlığımız eylem önerileri hazırlanmıştır. Programda yer alan 
eylemlerimizde yapılan çalışmalar 2021 yılında takip edilerek Cumhurbaşkanlığına 
raporlanacaktır. 
Tarım Orman Şurası 

III. Tarım Orman Şurası sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 60 
maddelik Sonuç Bildirgesi çerçevesinde 38 maddelik eylem planı hazırlanarak 1 Ocak 2020 
tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Şura Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar 
3’er aylık dönemler halinde takip edilerek raporlanmaktadır. 

Diğer Faaliyetler 

Ulusal düzeyde hazırlanan tematik/sektörel strateji belgeleri ve eylem planlarında Bakanlık 
sorumluğuna verilen faaliyetler ve çalışmalar dönemler halinde koordine edilerek ilgili kurum 
ve kuruluşlara iletilmektedir. Düzenlenen toplantı ve eğitimlere katılım sağlanmıştır.  
Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek üzere yapılan çalışmaların 
“Uluslararası Taahhütlere Uyumlu” olması için yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile 
ilişkilerin yürütülmesi amacıyla yapılan çalışmalara ( rapor, mevzuat, eylem planı, strate ji 
belgeleri, projeler, faaliyetler ve toplantı tutanakları vs.)  görüş bildirilmekte ilgili toplantılara 
katılım sağlanmaktadır. 
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5.16.2. Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik  

Tarım Sektörü Göstergeleri   

Tarım sektörüne ait yayınlanan istatistiki verilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve 
raporlanması gerçekleştirilmiştir. 
TÜİK tarafından her ay yayınlanan makroekonomik göstergelerin incelenmesi, analiz 
edilmesi, raporlanması ve bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.  
Bu kapsamda 2020 yılında; tarımsal nüfus ve istihdam, GSYH ve tarım alt sektörüne yönelik 
GSYH değerleri, TÜFE, ÜFE ve tarımsal ÜFE verileri, tarımsal dış ticaret istatistikleri ile 
tarımda sabit sermaye yatırım sonuçları değerlendirilerek makama sunulmuştur.  
Her ay ilgili birimlerden gelen veriler, Bakanlık web sayfasında Birimler başlığında 
yayınlanmaktadır. 

Gıda Komitesi  

2014/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme 
ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) yeniden yapılandırılarak 2016/30 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi ile takibi ve koordinasyonu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na  
verilmiş, Bakanlığın da Gıda Komitesinde üye olarak yer alması uygun görülmüştür. Buna 
bağlı olarak Bakanlık ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında yapılacak 
çalışmaların Strateji Geliştirme Başkanlığı Koordinasyonunda yapılması uygun görülmüştür. 
Gıda Komitesinin sekretaryası Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Piyasa İzleme  

Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) ile gıda ve tarımsal ürün piyasalarında piyasa 
aktörlerinin yerinde ve zamanında faydalanabileceği, karar alıcıların karar alma 
mekanizmalarını daha kolaylaştırılabileceği, şeffaf, izlenebilir ve istikrar içinde sürdürülebilir 
fiyat izleme sisteminin işletilerek üreticiden hal ve marketler aracılığı ile tüketiciye kadar 
fiyatların takibi yapılmıştır. 
 “Tarım Bilgi Sistemi” kapsamında oluşturulan Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) 
sistemine, 20.02.2017 tarihinden bu yana 81 il/ilçe müdürlükleri ve ilgili birimler tarafından 
(HAYGEM, BÜGEM, GKGM, TMO ve ESK) veri girişi yapılmakta; üretici, aracı, hal, pazar ve 
marketlerde ürün bazında fiyatlar izlenmektedir. 
TÜFİS gıda ve tarım ürünleri konusunda Bakanlık karar vericilerini ve politika geliştirici 
birimlerini en sağlıklı öngörüleri geliştirmek amacıyla bilgilendirmekte ve bu yolla tüketici ve 
üreticiyi ani fiyat yükseliş ve düşüşlerinden koruma, gerekli tedbirleri alma ve fiyat 
dalgalanmalarından koruma sorumluluğu üstlenmektedir.  
Piyasa İzleme Çalışmaları kapsamında; 

 "Tarımsal ürün ve gıda zincirinde maliyet ve fiyat izleme kapasitesinin geliştirilmesi" 
konulu proje FAO’ ya sunulmuş ve kabul görmüş olup, çalışmalar devam etmektedir. 

 TÜİK tarafından açıklanan TÜFE- Yurt içi ÜFE, Tarım ÜFE, İstihdam ve İşsizlik, GSYH ve 
Tarım GFE verileri hazırlanarak raporlanmaktadır. 

 TÜİK’in aylık açıkladığı dış ticaret verileri çalışılarak, tarımsal dış ticaret verileri raporları 
oluşturulmuştur. 

 TÜFİS’te 81 il ve ilçelerden gelen veriler derlenerek düzenli ve anlık raporlamalar 
yapılmıştır. 

 Ankara ve Antalya illerinde ilçe bazında TÜFİS yeni sistem pilot çalışmaya başlanmış, tüm 
ülke il ve ilçe kullanıcıları yetkilendirilmiş, raporlama çalışmalarına ve yeni ekran test 
çalışmalarına başlanmıştır. 

 Soru Önergeleri Çalışmaları  

Yazılı ve Sözlü Soru Önergelerinin Cevaplandırılması ile Makamın Bilgi Taleplerinin 
Karşılanması 

 2020 yılında TBMM’den (24.12.2020 tarihi itibariyle), 1.374 adet yazılı soru önergesi 
gelmiş olup, toplamda 1.147 yazılı soru önergesi cevaplandırılmıştır.  

 Soru önergeleri web tabanlı bir sistem üzerinden takip edilmektedir.  
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 2020 yılında makam tarafından, konu ve il bazlı bilgi talepleri karşılanmış, bu kapsamda 
ihtiyacı karşılayacak detaylı bilgi notları hazırlanarak makama sunulmuştur.  

Bilgi Sunumu Çalışmaları  

 Türkiye geneli ve 81 il bazında Bakanlık faaliyetlerinin yer aldığı il bilgi notları hazırlanmış 
ve güncelliği sağlanmıştır.   

 Bütün Bakanlıkların Türkiye geneli ve il faaliyetlerinin yer aldığı kitapçık çalışması 
kapsamında, Bakanlık faaliyetlerine ilişkin Türkiye geneli ve 81 il bazında bilgi notu çalışması 
yapılmıştır. 

 Yıl içinde medyada gündem olan Bakanlık faaliyetlerine ilişkin konuları içeren “İddialar ve 
Gerçekler” isimli kitapçık üzerinde değişik dönemlerde güncelleme çalışması yapılmaktadır. 

Yönetici Bilgi Sistemine (YBS) Yönelik Çalışmalar  

 YBS üzerinden veri alınmasına yönelik personel yetkilendirmesi yapılmıştır. 

 Tek noktadan görülmesi talep edilen konulara ait veriler YBS sistemine haftalık, aylık, üç 
aylık, altı aylık ve yıllık olarak girilmesi ve makama güncel verinin sunulması sağlanmıştır.  

 YBS sisteminin dinamik olarak veri akışını sağlamak için sistemsel güncellemeler 
yapılmıştır.  

İstatistik Çalışmaları  

Tarımsal Ürünler Maliyet Sistemine (TAMSİS) İlişkin Çalışmalar 

2020 yılına ait tarımsal maliyetler TAMSİS üzerinden toplanmış, 2019 yılının TAMSİS 
verilerinin geçmiş yıllarla karşılaştırılarak çelişki raporları il ve ilçe düzeyinde kontrol edilerek 
son haline getirilmiş ve 2020 yılının çelişki raporları hazırlanarak il müdürlüklerine 
gönderilmiştir. 
İstatistiki Bilgi Sistemi (İBS) kapsamında yapılan çalışmalar: Bitkisel ve canlı hayvansal 

verilerin toplandığı İstatistik Veri Ağı (İVA) sistemi bırakılarak yeni hazırlanan İstatistik Bilgi 
Sistemine(İBS) geçiş yapılmıştır. İBS sistemi üzerinden bitkisel üretim verilerinin, canlı 
hayvan verilerinin yanı sıra köy tavukçuluğu ve ticari tavukçuluk verileri ile süs bitkilerinin 
2020 yılında iki defa Türkiye düzeyinde yıl sonunda Türkiye, il ve ilçe düzeyinde verilerin 
toplanması sağlanmıştır. Verilerinin il ve ilçe düzeyinde yılda üç defa çelişki kontrolleri 
yapılarak daha güvenli verinin resmi istatistik programı kapsamında yayımlanması 
sağlanmıştır. İBS sisteminde meydana gelen veya eksik olan kısımlar bilgi işlem yardımıyla 
düzeltilerek yeni raporlama modüllerinin eklenmesi sağlanmıştır. İBS sisteminde olmayan 
ancak TAORBA sınıflama sisteminde bulunan ürünlerin sisteme tanıtılması 
sağlanmıştır.Tarım alet ve makine istatistiklerinin 2019 yılı verileri il ve ilçe düzeyinde 
toplanmış ve TÜİK’e gönderilmiştir. 2020 yılı verilerinin İBS sistemi kullanılarak toplanmasına 
başlanmış ve  2021 yılının Şubat ayında TÜİK’e gönderilecektir. İBS üzerinden 2019 
yılının arıcılık verileri il ve ilçe düzeyinde toplanarak çelişkiler kontrol edilmiş ve  resmi 
istatistik programı kapsamında yayımlanmak üzere TÜİK’e gönderilmiş ve yayımlanmıştır. 
2020 yılının verilerinin toplanması çalışması başlatılmış ve  2021 yılının Şubat ayında tüm 
kontroller yapılarak TÜİK gönderilecektir. 
Resmi İstatistik Programı kapsamında yapılan çalışmalar;  

Resmi İstatistik Programında (RİP) Bakanlık sorumluluğunda yer alan 15 alt konuya yönelik 
“RİP Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. 2019 yılı TÜİK izleme çalışmaları koordine edilerek 
söz konusu istatistiklerin Resmi İstatistik Programına ve 2020 Yılı Ulusal Veri Yayımlama 
Takvimine uygun üretilmesi ve yayımlanması sağlanmıştır. Resmi istatistiklerin tek noktadan 
ulaşılmasını sağlamak maksadıyla oluşturulan Resmi İstatistik Portalı güncelleme 
çalışmalarına devam edilmektedir. 
4) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Bakanlık sorumluluğunda yer alan 21 sürdürülebilir kalkınma göstergesine (SKG) yönelik 
“SKA Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.TÜİK tarafından hazırlanan ve yayımlanan SKG 
Haber Bülteni çalışmaları kapsamında 7 adet göstergenin TÜİK haber bülteninde 
yayımlanması sağlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin Stratejik Plan kapsamına 
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alınması sağlanmıştır. Stratejik Plan ve Performans Programı kapsamında SKG yönelik 2019 
yılı sonu ve 2020 yılı 6 aylık raporlamaları yapılmıştır. 
5) İstatistiklerde Kalite Belgesi Çalışması 
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında 
yayımlanan ve istatistik ilke ve standartlarına uygun veri üretilen istatistik konularına 5 yıllık 
süre için verilen “Resmi İstatistik Kalite Belgesi” çalışmasında 5 alt konu kalite belgesi alınmış 
olup iklim istatistiklerinin ikinci 5 yıllık için kalite belgesi çalışması tamamlanmıştır, ormancılık 
istatistikleri için çalışma devam etmektedir. 
6) Sınıflama faaliyetleri 

RİP kapsamında yer alan istatistiklere yönelik sorumlu birimler tarafından üretilen ve 
yayımlanan istatistiklerde sınıflama ve kodların kullanılmaya başlanmasına (İBBS, DSİ 
Havza Kodları), sınıflama kod taleplerinin revize edilmesine (TAORBA kod talepleri) ve TÜİK 
tarafından gönderilen revize sınıflamaların sahiplenilmesine yönelik çalışmalar (NACE 
Rev.2, İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliği) sürdürülmektedir. 
7) Ulusal Veri Sözlüğü oluşturulması kapsamında yapılan çalışmalar 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Veri Sözlüğü (UVS) 
sistemi çalışmaları kapsamında "Veri Sözlüğü Oluşturma Metodolojisi" dokümanında 
tanımlanan "1. Faz" kapsamına uygun olacak şekilde 30.12.2019 tarihinde merkez hizmet 
birimlerine, bağlı ve ilgili kurumlara Ulusal Veri Sözlüğü (UVS) eğitimi verilmiş ve konu 
hakkındaki bilgilerini pekiştirmek amacıyla hem sistemin eğitim ortamına hem de gerçek 
ortamına Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden giriş yapabilecekleri kullanıcı yetkisi 
tanımlanmıştır. "Veri Sözlüğü Kurum Koordinatörü" olarak tanımlanan kişiler sisteme 
tanımlanmış ve “1. Faz” çalışmaları başlatılmıştır. 
8) Ulusal ve Uluslararası Üst Politika Belgeleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar 
Bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tarımsal işletme ve tarımsal mali istatistikler ile ilgili 
mevcut durumunun ortaya konması ve aynı zamanda AB müktesebatına uyum çerçevesinde 
gereksinimleri karşılamak adına 2021-2025 dönemine ait eylem planı niteliğindeki İstatistik 
Strateji Belgesinin oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Ekonomik Reform Programı 
kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Finansta Mükemmeliyet 
Merkezi tarafından yürütülen çalışmalara katkı sağlanmaktadır.  
9) Projeler Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

 Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Süreçlerinin İyileştirme ve Değerlendirme 
Kapasitesinin Artırılması Projesinin gerçekleşmeleri ve planlaması ile proje bileşenlerinin 
Bakanlık raporlama ve iş zekası ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde genişletilmesine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. 

 Mevcut verilerin incelenmesi amacıyla ilgili birimlerde kullanılan bilgi sistemleri, bu 
sistemler aracılığı ile toplanan veriler, bu verilerin toplanma sıklığı ve düzeyi, toplanma 
amacı, veri kaynağı, yayımlanma sıklığı tespit edilmiştir. Taslak değer akışı haritalama 
kurgusu oluşturulmuştur. 

 AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında AB'nin aday ülkelere fon desteği sağladığı Katılım 
Öncesi Yardım Aracı (IPA)'nın 2021-2027 yıllarını kapsayan III. dönemine yönelik 
programlama çalışmaları kapsamında hem Avrupa Komisyonu hem de Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından istenen düzeltmeler dikkate alınarak “Türkiye 
Tarımsal İstatistik Kapasitesinin AB ile Uyumlaştırılması Projesi” güncellenerek komisyona 
sunulmuştur. 

5.16.3. Stratejik Pazarlama  

Coğrafi İşaretler Faaliyetleri : 

Coğrafi işaret başvuru dosyası incelenerek Bakanlık görüşü oluşturulan ve 2020 yılında tescil 
almasına katkı sağlanan tarım, gıda ve orman ürünümüzün sayısında 2020 yılında %40'a 
yakın artış sağlanmış ve toplam sayı 512'ye ulaşmıştır. Coğrafi işaret denetim 
mekanizmasında yaşanan eksiklerin giderilmesine yönelik taslak mevzuat oluşturulması 
çerçevesinde; 28-30 Ocak 2020 tarihlerinde TAIEX kapsamında, AB'ye üye ülkelerden İtalya 
Cumhuriyetindeki uygulamalarla ilgili olarak "Coğrafi İşaretler ve Kontrol Sistemleri" konulu 



 

 

144 

 

bir Expert Mission gerçekleştirilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu, Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Türkiye Delegasyonu, AB 
Başkanlığı ve Fransa Tarım Müşavirliği'nin katılım sağladığı etkinlikte; İtalya Cumhuriyeti 
Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı Tarımsal Gıda Ürünlerinin Sahtekârlığını 
Önleme ve Kalitesinin Korunması Merkez Müfettişliği Departmanı (ICQRF) uzmanlarınca 
ilgili Avrupa Birliği mevzuatı, AB üye devletlerindeki menşe adlarının ve mahreç işaretlerinin 
resmi kontrolleri, coğrafi işaret koruma ve kontrol sistemleri hakkında bilgi verilmiş ve üye 
devletlerdeki iyi uygulama örnekleri anlatılmıştır. 
Coğrafi işaretli ürünler için tüketici farkındalığının ve pazar çeşitliliğinin artırılması amacıyla 
düzenlenen bölgesel etkinlikler düzenlenmiş, Elazığ ve Malatya illeri ile video konferans 
yöntemiyle 6 ayrı bölgesel etkinlik daha gerçekleştirilmiştir. 
Coğrafi işaretlerle ilgili kamu spotu, kısa film, kitap ve afiş basımı ile makamın sosyal medya 
kullanımına yönelik il/bölge bazında çalışmalara başlanmıştır. Türk Tarım Orman Dergisinde 
coğrafi işaretlerin bir disiplin olarak yer alması konusunda mutabakat sağlanmış, Ocak-Şubat 
2021 sayısında yayınlanmak üzere “Coğrafi İşaretlerden Haber Var” başlıklı içerik 
oluşturulmuştur.   
Tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının kullanımının tescilde 
belirtilen özelliklere uygunluğunun denetlenmesine ilişkin yönetmelik taslağı çalışmaları 
devam etmektedir. 

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Faaliyetleri :  

Arzın taleple buluştuğu, tohumdan çatala kadar olan zincirin takip edildiği, sürdürülebilir 
üretim ve tedarikinin sağlandığı, tek elden yönetilen, kaliteli ürün ve uygun fiyatla planlı 
üretimin yapılabildiği “Ortak Pazar” oluşturma amacıyla kurulmuştur. DİTAP Platformu 
sözleşmeli üretim modelini geliştirmek kapsamında; üreticiler, kooperatifler, birlikler, 
sanayiciler, perakendeciler, paketleme, nakliye, lojistik, finansman ve sigorta sektörünün de 
içinde olduğu tarım sektörünün tüm paydaşlarını dijital tek bir platformda buluşturmak için 
tasarlanmıştır. 
Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Platformu üç ana modül olarak kurgulanmıştır. 

 Sözleşmeli Üretim Modülü; bitkisel ürünler, dana, kuzu, manda, oğlak karkas eti, inek, 
koyun, keçi, manda sütü, yumurta, bal, işlenmiş ürünler ve su ürünleri, büyükbaş ve küçükbaş 
canlı hayvan üretimi ve satışı konularında alıcı ve üreticilerin anlaşmalarına göre sözleşmeler 
otomatik olarak hazırlanmaktadır. 

 Doğrudan Satış Modülü; üreticinin (gerçek / tüzel kişi) kendilerine ayrılmış özel sayfa 
aracılığıyla stoklarında hazır durumda bulunan veya satışa sunmaya hazır ürünleri için 
Doğrudan Satış İlanı oluşturabilmektedir. Doğrudan Satış Modülü ile üreticilerin pazar 
imkânlarının artırılması amaçlanmıştır. 

 Tarımsal Arazi Kiralama Modülü; çiftçilerin tarım arazilerini DİTAP üzerinden kiraya 
verebilmeleri için kiralık arazi ilanı oluşturabilme imkanı sağlanmıştır. 
DİTAP ilerleyen süreçte kendini sürekli güncelleyen ve geliştiren tarımsal ürünlerin 
pazarlaması ve tarıma dayalı sanayinin zamanında ve nitelikli hammadde talebini 
karşılamada uygun bir model olacaktır.  

Marka Yönetimi Ve Pazar Stratejileri Faaliyetleri: 

Küresel Marka Geliştirme Projesi kapsamında; taslak mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. 
Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında;  örgütlere 
yönelik pazarlama konusunda bilgilendirmeler yapılmış olup, ürünlerini online olarak 
satmaları ve sözleşmeli üretim yapmalarının sağlanması amacıyla DİTAP eğitimleri 
verilmiştir. Projenin yaygınlaştırılması kapsamında 2020 yılında Adana ve Muğla illeri 
seçilmiş olup 20 pilot tarımsal örgüt projeye dahil olmuştur.  
Tarımsal amaçlı üretim yapan üretici ve kooperatiflerin, ürettikleri ürünlerini pazarlarda 
tanıtma, pazarlama ve yeni pazarlara açılma şanslarını artırabilmek amacıyla ürün 
katalogları düzenleme çalışmaları devam etmektedir. 
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5.16.4. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme  

Dünyada ve Türkiye’de tarımsal piyasalardaki gelişmeleri takip etmek üzere tarım sektörü 
açısından önem arz eden bitkisel ve hayvansal ürünlerde yılda iki kez (Ocak-Temmuz) 
“Tarım Ürünleri Piyasaları Bülteni” hazırlanmaktadır. 
Tarımsal ürünlerin bir önceki yıla ait üretim, kullanım, ihracat, ithalat, yıl sonu stokları ve 
fiyatlarında ortaya çıkan gerçekleşmelerin “Durum”, içinde bulunulan yıla ait gerçekleşen 
fakat tam netleşmeyen gelişmelerin “Tahmin”, bir sonraki yıla ait muhtemel gelişmelerin ise 
“Öngörü” adı altında incelenmesi ve sektör paydaşlarının bu gelişmelerden haberdar 
edilmesi amacıyla 8 ürüne ait “ Durum Tahmin” raporu ve 10 ürün raporu hazırlanmıştır. 
GSYH, Nüfus, İstihdam, Üretici-Tüketici-Borsa Fiyatları, Mazot-Gübre-Tohumluk-Karma 
Yem Fiyatları, FAO Gıda Fiyat Endeksleri, TÜİK Üretici-Tüketici-Girdi Fiyat Endeksleri, 
Bitkisel Üretim verileri takip edilmektedir.  
Ürün Pariteleri (Traktör-Buzdolabı-Mazot) hesaplanmaktadır. 
Tarım ekonomisinin farklı alanlarındaki bilimsel gelişmelerin bilim insanları, araştırmacılar ve 
tarım ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanması amacıyla ulusal ve hakemli 
bilimsel yayın organı olan Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi yılda iki kez (Haziran-Aralık) 
yayınlanmaktadır.  
Bakanlık hizmet, politika ve desteklemelerine yönelik memnuniyet düzeylerinin ve 
beklentilerinin belirlenmesi amacıyla Çiftçi Vizyonu Araştırması 2020 yapılmıştır. 
Alt sektörlerin mevcut durumunun ve gelecek eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla 
(Tohumculuk-Gübre-Kanatlı-Tarımsal Mekanizasyon-Süt-Yem-Tıbbi, Aromatik ve Boya 
Bitkileri-Kırmızı Et Alt Sektör Raporları) hazırlanmaktadır. 
Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde buğday, pamuk ve mısır 
ürünleri ile bu ürünlere alternatif olabilecek ürünler belirlenerek, karşılaştırılmalı üretim 
maliyeti analizleri yapılmıştır.  
Ayrıca aşağıda yer alan projelerde çalışmalar devam etmektedir: 

 Türkiye’de Organik Et Tavukçuluğunda Değer Zinciri Analizi 

 Türkiye'de Tarımsal Kitle Fonlaması Modelinin Geliştirilmesi projesi - İstanbul Kent 
Üniversitesi 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 
Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadelenin 
güçlendirilmesi için kamuoyu farkındalığı ve paydaş kapasitesinin arttırılması amacıyla "İklim 
Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi" 

5.16.5. Yönetim ve İç Kontrol  

2020-2021 yıllarını kapsayan İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı revize edilmiştir. Mülga 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülen iç 
kontrol sistemi ile süreç ve risk yönetimi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin 
uyumlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Merkez ve taşra birimleri tarafından 
altışar aylık dönemler halinde gönderilen izleme formlari aracılığı ile iç kontrol sistemine 
ilişkin izleme çalışmaları yürütülmüştür. Süreç Yönetimi çalışmaları kapsamında Süreç 
Rehberi hazırlanmıştır. İç Kontrol Sistemi kurulum çalışmaları kapsamında pilot birim olarak 
seçilen Hayvancılık Genel Müdürlüğüne ait süreç çalışması tamamlanmış olup, süreçlerin 
taşra teşkilatında yer alan kısımlarının çıkarılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.  
Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Mülga Orman ve Su işleri Bakanlığına ait Risk 
Yönergeleri birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı Risk Yönergesi hazırlanmıştır. İç kontrol 
sisteminin mevcut durumunun tespitine ilişkin merkez ve taşra birimlerinde analiz çalışması 
yapılmıştır. Bu çerçevede; merkez ve taşra birimlerinde İç Kontrol Sisteminin kurulması ve 
uygulanmasına dönük çalışmalar Üst Yöneticinin gözetiminde, Strateji Geliştirme 
Başkanlığının teknik ve danışmanlık desteği ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin 
bizzat katılımı ve uygulamalarıyla ve İç Denetim Biriminin önerileri doğrultusunda devam 
etmektedir. 
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5.16.6. Mali Yönetim  

Ön Mali Kontrol  

Ön Mali Kontrol Yönergesi çerçevesinde ön mali kontrol faaliyetleri yürütülmüştür. Bu 
kapsamda, yönergede belirtilen limitler dâhilinde, taahhüt evrakı, sözleşme tasarısı ve 
ödenek aktarma işlemleri ön mali kontrole tabi tutulmuştur. Ayrıca kadro dağılım cetvelleri, 
seyahat kartı listeleri, seyyar görev tazminatı cetvelleri, yan ödeme ve özel hizmet cetvelleri, 
yurt dışı konaklama giderleri, avans ve kredi ödemesi ile  ödeme emri belgeleri  ön mali 
kontrol işlemleri yapılmıştır. 

Mali Konuların Uygulanması  

5018 sayılı Kanun ve Mali Konularda Görüş Verilmesi Konulu 2013/1 sayılı Genelge 
kapsamında Bakanlık birimlerine mali konuların uygulanması hakkında danışmanlık desteği 
verilmektedir. Bu kapsamda merkez ve taşra birimleri ile Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden 
yargıya intikal eden konulara ilişkin görüş verilmektedir. 
İç denetim raporlarının koordinasyon işlemleri ve dış denetim raporlarının koordinasyonu, 
takibi ve izlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 

Mali Denetim Sonuçları 

Tarım ve Orman Bakanlığına ait, Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılında 2019 yılı hesap 
dönemine ait gerçekleştirdiği 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan bulgulardan; 
45 adet genel bütçe, 8 adet döner sermaye olmak üzere 53 adet düzenlilik denetimi bulgusu, 
2020 yılında izlemeye alınan kamu idarelerine bildirilecek hususlara ait (12 adet genel bütçe, 
1 adet döner sermaye) 13 adet  bulgu mevcuttur. 
Söz konusu denetim sonucunda tespit edilen bulgulara ilişkin olarak Bakanlık birimlerinde 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

5.16.7.  Proje ve Yatırım Yönetimi  

Proje/yatırımların değerlendirme çalışmaları 

Bakanlığımızın taşra birimlerinin merkezi bütçe harici kaynaklarla gerçekleştirdikleri projelere 
ilişkin envanter çalışması yapılmıştır. 
III.Tarım ve Orman Şurası eylemlerinden "Yabancı ülkelerde stratejik anlamda üretimin 
teşvik edilmesi için arazi kiralamalarına devam edilmesi" eylemi kapsamında 3 er aylık 
dönemler halinde şura takip sistemine veri girişleri yapılarak koordinasyon sağlanmaktadır. 
“Tarımın geleceği geleceğin tarımı’’ platformu kurularak özel sektörde ülkenin önde gelen iş 
adamlarına yatırım fırsatları hakkında sunumlar yapılmaktadır. 

Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi  

Tarımsal yatırımcılara, e-posta, telefon ve yüz yüze görüşme gibi birçok farklı kanaldan bilgi 
sunulmakta olup, 2020 yılında 26.705 kişi bilgilendirilmiştir. Yurt içinde yatırım yapmak 
isteyen girişimcilere yönelik, talep edilen konular kapsamında tarım alanında verilen destek, 
hibe ve teşvikler hakkında bilgi notları hazırlanmıştır. 81 ilimiz için ayrı ayrı hazırlanan İl 
Tarımsal Yatırım Rehberleri güncellenerek www.tarimorman.gov.tr/SGB/TARYAT adresinde 
yayınlanmıştır. 2020 yılı Tarımsal Destek Bülteni de hazırlanarak web sitesinde 
yayınlanmıştır. Ayrıca çeşitli konularda yabancı yatırımcılara gerçekleştirecekleri yatırım 
konularında teknik destek sağlanmıştır. 

 Ceviz, badem, zeytin, trüf mantarı, mavi yemiş, keçiboynuzu, arıcılık, ipek böcekçiliği ile 
kaz ve hindi yetiştiriciliği gibi alanlarda hazırlanan yatırımcı rehberleri ve fizibilite raporları 
web sitesinde yayınlanarak yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. 

 Il müdürlüklerinde bulunan “Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimleri” yayınlanan yönerge 
doğrultusunda  Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlükleri altında yeniden 
yapılandırılmıştır. “Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimleri”nden sorumlu il müdür yardımcıları, 
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şube müdürleri ve personeline tarım sektöründe potansiyel yatırım alanları, TARYAT 
faaliyetlerimiz ve beklentilerimiz konulu sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

5.16.8. Bütçe  

Bütçelemeye İlişkin Çalışmalar: 

 Bakanlığımızın 2021-2023 dönemine ait program bütçesi hazırlanmıştır. 

 Bakanlığımız bütçesinin merkez ve taşra birimlerine SGB.net sistemi üzerinden dağılımı 
yapılmıştır. 

 Bakanlığımızın 2020 Yılı Bütçesinin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) hazırlanmıştır.  

 2020 Yılı Bütçe Uygulama Esasları ile Yatırım Programına ait Detay Programı 
hazırlanmıştır. 

 2020 yılında üçer aylık dönemler halinde ve muhtelif zamanlarda Bakanlık birimlerinin 
ödenek gönderme belgeleri tanzim edilmiştir. 

 Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin yıl içerisinde ek ödenek taleplerinin 
karşılanması, aktarma, serbest bırakma, revize, tenkis vb. işlemleri yapılmıştır. 

 2020 yılı yatırım projelerinin üçer aylık dönemler halinde Uygulama Raporları (Dönem 
Gerçekleşme Raporu) Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. 

 Genel Bütçe kapsamında Seyyar Görev Tazminatlarının ödenmesi ile ilgili merkez ve 
taşra birimlerinden talepler alınmış, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan vize 
çerçevesinde ödeneklerin gönderilmesi sağlanmıştır. 

 Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin 2020 yılı bütçesi ile ilgili Hazine ve Maliye 
Bakanlığının portalına üçer aylık Nakit Akış Planlaması girilmiştir. 

 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Bakanlığımız web 
sitesinde yayımlanmıştır. 

 Bakanlığımız yatırım projeleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünce ve İçişleri Bakanlığı- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca 
(YİKOB) yapılacak inşaat ve diğer yatırım işlerinin ödenek aktarma işlemleri yapılmıştır.  

 2019 yılına ait Bakanlık Kesin Hesabı hazırlanmıştır. 

 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu; Sayıştay Başkanlığı, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. 

Taşınır Mal Kayıt ve Konsolide İşlemleri: 

Bakanlığımız İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim 
Hesabı İcmal Cetvellerini düzenlemek için, merkez ve taşra birimlerine ait taşınır malların 
konsolide işlemleri yapılmıştır. 

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Çalışmalar: 

 Bakanlığımız merkez birimlerinin 2020 yılına ait kamu zararlarının takip ve tahsil işlemleri 
yapılmıştır. 

 Tahsil işlemleri konusunda 82 adet alacak takip dosyası açılmış olup, 79 adet dosyanın 
işlemleri tamamlanarak kapatılmıştır. 2007 yılından bugüne kadar Hukuk Biriminde takip 
edilen dosya sayısı 82’dir. 

5.16.9. Koordinasyon  

T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli 
yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliği kapsamında 
çalışmalar yürütülmektedir.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yürütmüş olduğu 
“Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye” projesi kapsamında iş ve işlemlere devam 
edilmektedir.Kadın İstihdamının Arttırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ile ilgili 2010/14 
sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında ve 2021 yılı için planlanan faaliyetlerin çalışmaları 
devam etmektedir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla bilgi belge 
ve veri paylaşım protokolü kapsamında bilgi alış verişi devam etmektedir.  
Bilgi Edinme kapsamında 2020 yılı içinde yapılan 529 başvurunun 258’i cevaplanmış olup, 
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271 tanesi ilgisi nedeniyle başka kuruma yönlendirilmiştir. 
Bilgi Yönetim sistemi (BİLSİS);  Bakanlık her türlü faaliyet, toplantı, eğitim vb. çalışmalarının 
tek bir platform üzerinden takibinin yapılarak, raporlanabildiği bir Faaliyet Takip Sistemi olan 
BİLSİS’e sabah 10:30 ve akşam 16:30 saatlerinde olmak üzere günde iki defa veri girişi 
yapılmakta ve söz konusu veriler rapor halinde Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Orman masasına 
gönderilmektedir. Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS); Merkez ve taşra 
birimlerinde kurulan birimler için idari birim kimlik kodlarının tanımlanması, kapatılan 
birimlerin kayıtlarının silinmesi ismi değişen birimlerde güncellemeler yapılması işlemleri 
yapılmaktadır.Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan “Ülkemizde Yürütülen e-
Devlet Uygulamaları ve Siber Güvenlik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” konusuna ilişkin 
çalışmalar sorumlu ve ilgili birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanarak yaşanan 
gelişmeler üçer aylık periyotlar halinde Devlet Denetleme Kuruluna gönderilmektedir.   
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5.17. SU YÖNETİMİ  

5.17.1. Havza Koruma Eylem Planları 

Suyun kalite ve miktar olarak daha verimli yönetilmesini sağlamak maksadıyla 25 havza için 
Havza Koruma Eylem Planları 2013 yılında hazırlanmış olup 2023 yılına kadar uygulaması 
gerçekleştirilecektir. 

Nehir Havza Yönetim Planları 

Batı Akdeniz, Akarçay ve Yeşilırmak Nehir Havzaları Yönetim Planları Kapsamında Ekonomik 
Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları İçin Teknik Asistanlık Alımı Projesi, IPA-1 bileşeni 
kapsamında Avrupa Komisyonu’na sunulmuş ve kabul edilmiştir. 3 havzada (Yeşilırmak, Batı 
Akdeniz ve Akarçay) Nehir Havza Yönetim Planları hazırlanması işine 29 Mayıs 2017 tarihinde 
başlanmış olup 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Ulusal bütçe ile Burdur Havzası 
Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 03 Kasım 2017 tarihinde başlamış olup, 2020 
yılında tamamlanmıştır.  

Sektörel Su Tahsis Planları 

Hazırlanan Sektörel Su Tahsis Planları içme-kullanma suyu, çevresel akış, tarım, enerji ve 
sanayi sektörleri başta olmak üzere her bir sektör için ve her bir alt havzada gerçekleştirilmiştir. 
2023 yılına kadar tüm havzalarda çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir. Planların 
hazırlanma sürecinde öncelikle su kaynakları potansiyelinin mevcut şartlardaki mekânsal 
değişimi tespit edilmiştir. Bunu takiben kuraklık ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarının 
neticeleri esas alınarak havzalardaki normal, hafif kurak, orta kurak ve şiddetli kurak şartlar ile 
su kaynakları potansiyelinin zamansal (1, 5, 10 ve yıllık) ve mekânsal (alt havzalar) değişimi 
belirlenmiştir. Havzaların fiziki, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak kullanılan uygun 
su tahsis modelleri ile su kaynaklarındaki kullanıma bağlı olarak oluşması öngörülen faydaların 
optimizasyonu yapılarak, ekonomik katma değerleri tespit edilmiştir. Paydaş kurum ve 
kuruluşların görüşlerinin alınması süreci tamamlanan Akarçay ve Konya Havzaları Sektörel Su 
Tahsisi Eylem Planları ise 2019 yılında yürürlüğe girmiştir. Burdur Havzası Sektörel Su Tahsis 
Planı 2020 yılı içinde başlanarak tamamlanmıştır. 

İçme Suyu Havzalarında Özel Hüküm Belirleme  

Bugüne kadar 16 adet içme suyu havzası koruma planı yayınlanmış olup bu planların takibi 
yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, 2020 yılında 2 adet içme suyu havzası koruma planı 
tamamlanmış ve Sayın Bakanımızca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İlaveten, 6 adet içme 
suyu havzasında planlama çalışmaları Bakanlık koordinasyonunda devam etmektedir. 

Taşkın Yönetim Planları 

Ülkedeki 25 havzanın taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarını ihtiva eden taşkın yönetim 
planlarının 2024 yılına kadar hazırlanması hedeflenmektedir. 2020 yıl sonu itibari ile 23 nehir 
havzasında taşkın yönetim planları hazırlanmıştır. 2020 yılında Marmara Havzası Taşkın 
Yönetim Planı çalışmalarına başlanmış olup 2023 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 
ihale çalışmaları devam eden Avrupa Birliği IPA programı çerçevesinde Meriç Ergene Havzası 
Taşkın Risk Yönetim Planları çalışmalarına 2021 yılı içerisinde  başlanılması planlanmaktadır.  
Ayrıca 2021 yılı içerisinde Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sisteminin Pilot Alt Havzalarda 
Kurulması Projesi, Taşkın Ve Heyelanın Etkileşiminin Araştırılması Projesi ve Taşkın Yönetim 
Planlarının güncellenmesi projelerine başlanılması planlanmaktadır. Tamamlanmış olan 
Taşkın Yönetim Planlarında yer alan tedbirlerin uygulamasının takibi 6 aylık dönemlerle 
yapılmaktadır.  

2020 yılı içinde; 2015-2019 yılları arasında taşkın yönetim planları hazırlanmış olan 15 
havzada  yönetim planı tedbirlerinin uygulamasının takibi yapılmıştır.  2019 yılı sonuna kadar 
uygulamanın takibi maksadıyla hazırlanmış olan Takip Web Uygulaması 
(plantakip.tarimorman.gov.tr) üzerinden yürütülmüş olan takip faaliyetleri 2020-01 takip 
dönemi itibariyle Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu 
maksatla kurumların gelişmeleri altı aylık dönemlerde sisteme (USBS) girebilmesi için tedbirler 
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USBS’ye aktarılmış, veri girişi yetkilisi olarak tanımlanmak üzere kurumlardan sorumlu 
personel bilgileri talep edilmiş ve söz konusu personel sisteme tanımlanmıştır. Devamında 
sistem sorumlu kurumlar için veri girişine açılmış olup; 2020-01 dönemi veri giriş süresi 
31.12.2020 tarihinde sona ermiştir.  

Kuraklık Yönetim Planları 

Ülkedeki 25 havzada kuraklık yönetim planlarının 2023 yılına kadar hazırlanması 
hedeflenmektedir. Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi kapsamında; kuraklık 
indisleri, indikatörleri ve eşik değerlerinin analizi, havzadaki su potansiyelinin ve su 
potansiyelindeki değişimin tespiti, sektörel etkilenebilirlik analizi, kuraklık ve su kıtlığının 
etkilerini azaltmak için alınacak önlemlerin belirlenmesi, havza kuraklık yönetim planının ve 
havza kuraklık veri tabanının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 3 havzadaki 
(Çoruh, Doğu Karadeniz ve Aras havzaları) çalışmalara 2021 yılında başlanılması 
planlanmaktadır. 

2020 yılı içinde; 2015-2019 yılları arasında kuraklık yönetim planları hazırlanmış olan 15 
havzada yönetim planı tedbirlerinin uygulamasının takibi yapılmıştırTakip faaliyetleri 2020-01 
takip dönemi itibariyle Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Bu 
maksatla kurumların gelişmeleri altı aylık dönemlerde sisteme (USBS) girebilmesi için tedbirler 
USBS’ye aktarılmış, veri girişi yetkilisi olarak tanımlanmak üzere kurumlardan sorumlu 
personel bilgileri talep edilmiş ve söz konusu personel sisteme tanımlanmıştır. Devamında 
sistem sorumlu kurumlar için veri girişine açılmış olup; 2020-01 dönemi veri giriş süresi 
31.12.2020 tarihinde sona ermiştir.  .  

5.17.2. Su Kalitesi Yönetimi ve İzlenmesi 

Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi  

Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin 
Geliştirilmesi:Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi:  TÜBİTAK-Kamu Araştırmaları 

Destek Grubu Programı kapsamında finanse edilmiş, 2018 yılında tamamlanmış olup Bakanlık 
Proje Sonuçları Uygulama Planının 3 yıl içinde hayata geçirilmesinden sorumludur. Bu 
kapsamda, tüm havzalarda ortak uygulamanın sağlanabilmesi maksadıyla su kalite sınıflarının 
ve çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin iki adet Rehber Doküman hazırlanarak kamuoyu 
ile paylaşılmış, su kalite sınıflarının belirlenmesi için geliştirilen bilimsel yöntem 4 havzada 
uygulanmış, alıcı ortam bazlı deşarj standartlarına ilişkin geliştirilen yazılım Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile paylaşılmış olup, çevresel hedeflerin ve su kalitesi durumunun be lirlenmesi 
hususlarının teknik olarak detaylandırılması, yasal altyapısının oluşturularak uygulamada 
yeknesaklığın sağlanarak ortak bir dil oluşturulması maksadıyla hazırlanan "Yerüstü Su 
Kütleleri için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" 21.07.2020 tarihli ve 31192 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece PSUP kapsamındaki tüm 
çalışmalar tamamlanmıştır..  
Durgun Sularda Besin Elementleri Bakımından Özümleme Kapasitelerinin Belirlenmesi 
Çalışmaları: 2020 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan ve 2024 yılında tamamlanması planlanan 

“Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi 
II” ile göl, baraj ve göletlerde sıklıkla görülen ve organik madde artışı, koku oluşumu, ışık 
geçirgenliği ve çözünmüş oksijen konsantrasyonunun azalmasına dolayısıyla su kalitesinin 
bozulmasına sebep olan ötrofikasyon probleminin önlenmesi ve su kaynakların sürdürülebilir 
yönetimi maksadıyla 14 havzada belirlenen durgun sular ve bazı öncelikli sulak alanları da 
içeren 450 durgun suda izleme çalışmaları ile su kalitesinin ve trofik durumun tespiti,  su 
bütçesinin hesaplanması, batimetri haritalarının oluşturulması, özümleme kapasitesinin 
belirlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. Projenin 2020 yılında ihale işlemlerine başlanmıştır. 
Yerüstü Sularında Mikroplastikler, Etkileri ve Kontrol Yöntemleri Projesi: 2020-2022 yılları 

arasında yürütülecek proje ile yerüstü sularında bulunan mikroplastiklerin ve çöplerin 
sınıflandırılması, kompozisyonlarının ve kaynaklarının belirlenmesi, kıyı sularına ulaşma 
potansiyeli ve miktarlarının ortaya konulması, ülke genelinde mikroplastik ve çöpler için riskli 
alanların belirlenmesi, 4 denizimizi kapsayacak şekilde seçilecek birer pilot alanda izlenmesi, 
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mikroplastiklerin üzerine adsorbe olan kimyasalların tespit edilmesi, su-sediman ve biyotadaki 
akıbeti ile sucul ekosistem üzerindeki etkilerinin araştırılması ve kontrol yöntemlerinin ortaya 
konulması hedeflenmektedir. 

Sulamadan Dönen Suların İyileştirilmesi İçin Perdeli Yapay Sulak Alan Pilot Projesi  

Söz konusu proje ile hem tarımsal sulamadan dönen suların kontrolünde yapısal önlemler 
alınması hem de mevcut regülatör yapılarının iyileştirilmesi ve sediment ve kirletici maddelerin 
tutulumunun sağlanması maksadıyla drenaj kanallarında kurulması planlanan perdeli yapay 
sulak alanların verimliliği ve uygulanabilirliği araştırılacak olup proje 17.12.2020 tarihinde 
başlatılmıştır. Bu kapsamda drenaj kanallarında kurulması planlanan perdeli yapay sulak 
alanların tasarım kriterlerinin ve arıtma veriminin belirlenmesi hedeflenmektedir. Böylece 
perdeli yapay sulak alanların, sulamadan dönen suların sulama suyu olarak yeniden 
kullanılmasındaki ve alıcı ortam kalitesini iyileştirmedeki etkinliği değerlendirilmiş olacaktır.  

İçme Suyu Kaynakları ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri  

Bilindiği üzere İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 
Kalitesine Dair Yönetmelik revize edilerek “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesine ve 
Arıtılmasına Dair Yönetmelik” 6/7/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Söz konusu yönetmelik; içme suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan suların kalite 
kategorisi, suların dâhil olduğu kategoriye göre uygulanacak arıtma sınıfları, bu sularda 
izlenmesi gereken parametreler ile numune alma ve analiz sıklıkları ve içme suyu arıtma 
tesislerinin arıtma veriminin tespiti işlemlerini ihtiva etmektedir. Bu yönetmelik kapsamında 
içme suyu kaynaklarının ve içme suyu arıtma tesislerinin takibi yapılmaya devam edilmektedir.  

2020 yılında yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından temin edilen suların arıtılması için inşa 
edilecek olan içme suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını ve normlarını düzenlemek üzere 
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği 07/03/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. Akabinde,07/05/2020 tarihinde 2020/1 sayılı İçme Suyu Arıtma 
Tesisleri Proje Onay Genelgesi yayımlanmıştır. Kapasitesi 2.000 m3/gün ve üzeri olan içme 
suyu arıtma tesisleri için avan proje (ön proje) bu genelge kapsamında hazırlanıp 
onaylanmaktadır. 

Kirlenmiş Su Kaynakları İçin İyileştirme Eylem Planları Hazırlanması  

Uluabat Gölü Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı: Uluabat Gölü’nün ekolojik önemini 
yitirmemesi ve su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik Uluabat Gölü Alt Havzası Su Kalitesi 
Eylem Planı hazırlanmış yürürlüğe girmiştir. Eylem planında yer alan eylemlere yönelik 
kaydedilen gelişmelerin eylemden sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından 2020 yılında 6 aylık 
dönemlerle raporlanması suretiyle takibi gerçekleştirilmiştir. 

Ilgın (Çavuşçu)  Gölü Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı: Ilgın (Çavuşçu) Gölü’nde ortaya 
çıkan su kalitesi sorunlarının kontrol altına alınması ve giderilmesi maksadıyla hazırlanmıştır. 
Eylem Planı 03.04.2015 tarihinde resmi yazı ekinde ilgili ve sorumlu tüm kurum ve kuruluşlara 
bildirilmiştir. Eylem Planı’nda yer alan eylemlere yönelik kaydedilen gelişmelerin eylemden 
sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından 2020 yılında 6 aylık dönemlerle raporlanması suretiyle 
takibi gerçekleştirilmiştir. 

Mogan - Eymir Gölü Havzası Eylem Planı: Mogan ve Eymir Gölleri’nde ortaya çıkan su kalitesi 
sorunlarının kontrol altına alınması ve giderilmesine ilişkin gerekli tedbirlerin belirlenmesi ve 
uygulanması maksadıyla hazırlanan eylem planında çeşitli kurum ve kuruluşların konuya ilişkin 
görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Ayrıca, Mogan Gölü dip çamurunun temizliği, gölü 
besleyen derelerin ıslahı ve göl çevre düzenlemesi işlerinin yapılması amacıyla Bakanlık, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Gölbaşı Belediye 
Başkanlığı'nın katılımıyla 30.09.2014 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. eylem 
planında yer alan eylemlere yönelik kaydedilen gelişmelerin, eylemden sorumlu kurum ve 
kuruluşlar tarafından 2020 yılında 6 aylık dönemlerle raporlanması suretiyle takibi 
gerçekleştirilmiştir. 
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Boğazköy Baraj Gölü Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı: Bursa İli sınırları içerisinde yer alan 
Yenişehir Ovası’nın sulanması amacıyla inşa edilmiş olan Boğazköy baraj havzasında su 
kalitesinin iyileştirilmesine ve sulama suyu niteliğinin yeniden kazandırılmasına yönelik 
tedbirlerin alınmasının sağlanması maksadıyla hazırlanmıştır. Eylem Planı 19.09.2014 
tarihinde resmi yazı ekinde ilgili ve sorumlu tüm kurum ve kuruluşlara bildirilmiştir. Eylem 
planında yer alan kaydedilen gelişmelerin, eylemden sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından 
2020 yılında 6 aylık dönemlerle raporlanması suretiyle takibi gerçekleştirilmiştir. 

Nilüfer Çayı Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı: Bursa’nın önemli su kaynaklarından biri olan 
Nilüfer Çayı’nda ortaya çıkan su kalitesi sorunlarının giderilmesi maksadıyla hazırlanmış olup 
14.06.2016 tarih ve 2016/3 sayılı Bakanlık Genelgesi ekinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Eylem planında yer alan eylemlere yönelik gelişmelerin, eylemden sorumlu kurum ve 
kuruluşlar tarafından 2020 yılında 6 aylık dönemlerle raporlanması suretiyle takibi 
gerçekleştirilmiştir. 

Melen Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı: Melen Çayı Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı 
hazırlanarak 2015/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eylem planında, 15 eylem 
belirlenmiş olup uygulamaların takibi titizlikle yapılmaktadır. 

Nizip Çayı ve Sacır Deresi Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı: Gaziantep ili sınırları 
içerisinde yer alan Sacır Deresi ve Nizip Çayı’nda ortaya çıkan su kalitesi sorunlarının 
giderilmesi maksadıyla “Sacır Deresi ve Nizip Çayı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı” 
hazırlanmış olup 20.10.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Bakanlık Genelgesi ekinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Eylem planında yer alan eylemlere yönelik gelişmelerin, eylemden sorumlu 
kurum ve kuruluşlar tarafından 2020 yılında 6 aylık dönemlerle raporlanması suretiyle takibi 
gerçekleştirilmiştir. 

Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı: Ülkenin 135 uluslararası öneme sahip sulak alanından 
ve 14 Ramsar alanından biri olan Burdur Gölü'nün su kalitesi ve miktarını bütüncül ve 
sürdürülebilir bir şekilde koruma-kullanma dengesi gözeterek muhafaza etmeyi 
amaçlamaktadır. 13.11.2015 tarih ve 2015/4 sayılı Bakanlık Genelgesi ekinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Eylem planında yer alan eylemlere yönelik kaydedilen gelişmelerin 
eylemden sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından 2020 yılında 6 aylık dönemlerle 
raporlanması suretiyle takibi gerçekleştirilmiştir. 

Burdur Gölü Üzerinde Güneş Enerji Santrali ile Buharlaşmanın Azaltılması ve Elektrik 
Enerjisi Üretme İmkanlarının Araştırılması Fizibilite Raporu 

Burdur Gölü Alt Havzası Eylem Planı çerçevesinde “Burdur Gölü’nde Buharlaşmanın 
Azaltılması Pilot Ölçekli Çalışma” sı gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda güneş panellerinin 
buharlaşmanın azaltılması için uygulanabilecek en iyi yöntem olduğu kanaatine varılmıştır. Bu 
kapsamda, Burdur Gölü üzerine güneş paneli yönteminin uygulanabilir olup olmadığı 
hususunda gerekli araştırmaların yapılabilmesi maksadıyla "Burdur Gölü Üzerinde Güneş 
Enerji Santrali ile Buharlaşmanın Azaltılması ve Elektrik Enerjisi Üretme İmkanlarının 
Araştırılması Fizibilite Raporu" hazırlanmıştır. 

Hazırlanan fizibilite raporu ile göl yüzey alanının 1.400 ha’lık kısmına güneş enerji santrali 
kurulması halinde yıllık 105 milyon m³/yıl toplam buharlaşma miktarından, ortalama 5,2 milyon 
m³/yıl azalma olacağı, 2.453 Gwh/yıl enerji üretimi sağlanabileceği ve bu enerji üretimi ile yıllık 
yaklaşık 3 milyar TL gelir elde edilebileceği hesaplanmıştır. 

Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı: Doğal ve/veya insan kaynaklı ekolojik ve hidrolojik olarak 
olumsuz etkilere maruz kalan kritik göl ve sulak alanların belirlenmesi, belirlenen göl ve sulak 
alanlar üzerindeki etkilerin tespit edilerek; öncelikle mevcut durumlarının korunması ve daha 
iyi ekolojik duruma getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan telafi edici önlemlerin alınması, doğal 
göllerimiz ile ilgili envanter, su kalitesi ve su bütçesi çalışmaları konularında eksikliklerin 
giderilmesi, su kalitesinin tespiti ve alınması gerekli önlemlerin belirlenebilmesi maksadıyla 
hazırlanmış olup 02.02.2017 tarih ve 2017/1 sayılı Bakanlık Genelgesi ekinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Genelge kapsamında 302 göl ve sulak alan için eylem adımları, sorumlu 
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kurumları ve eylem takvimleri belirlenmiştir. Eylem planında yer alan eylemlere yönelik 
kaydedilen gelişmelerin eylemden sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından 2020 yılında 6 aylık 
dönemlerle raporlanması suretiyle takibi gerçekleştirilmiştir.  

Işıklı Gölü Su Kalitesi Eylem Planı: Büyük Menderes Havzasında, Denizli’nin Çivril ilçesi 
sınırları içerisinde kalan Işıklı Gölü kentsel ve endüstriyel atıksu deşarjları, göl hidrolojik 
sınırında yer alan düzensiz katı atık depolama alanları, aşırı vejetasyon artışı, yanlış 
balıklandırma, otlanma sorunu ve saz kesimi, hidromorfolojik baskılar ve tarımsal faaliyetler 
gibi baskı unsurlarından yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Bu çerçevede, kirliliğin önlenmesi, 
su kalitesinin iyileştirilmesi ve belirlenen tedbirlerin sorumlu ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği içerisinde yürütülmesinin sağlanması amacıyla Işıklı Gölü Su Kalitesi Eylem Planı 
hazırlanmıştır. . Eylem planında yer alan eylemlere yönelik kaydedilen gelişmeler, eylemden 
sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından 2020 yılında 6 aylık dönemlerle raporlanması suretiyle 
takibi gerçekleştirilmiştir. 

Gölbaşı, Azaplı ve İnekli Gölleri Su Kalitesi Eylem Planı: Adıyaman ili Gölbaşı ilçesinde yer 
alan Gölbaşı, Azaplı ve İnekli Gölleri, son yıllarda yoğun hayvancılık faaliyetleri, tarımsal 
faaliyetler ve yerleşim alanlarından kaynaklanan kirleticiler sebebiyle kirlilik tehdidi altında olup; 
gölün ekolojik yapısını bozabilecek her türlü etkiye karşı korunabilmesi ve su kalitesinin 
iyileştirilmesi maksadıyla 2019 yılında “Gölbaşı, Azaplı ve İnekli Gölleri Su Kalitesi Eylem 
Planı” hazırlanmıştır. Su kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında yapılacak olan eylemler; evsel 
atıksuların arıtımı, katı atık yönetimi, tarımsal kirliliğin önlenmesi, ağaçlandırma ve erozyonla 
mücadele, su kalitesinin izlenmesi ve denetimi olarak sıralanmıştır. Eylem planında yer alan 
eylemlere yönelik kaydedilen gelişmeler, eylemden sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından 
2020 yılında 6 aylık dönemlerle raporlanması suretiyle takibi gerçekleştirilmiştir. 

Yeraltı Suyu Yönetimi  

Türkiye’de Yeraltı Suyu Yönetimi Uygulamaları: Yeraltı suyu mevzuatı, Avrupa Birliği Yeraltı 
Suyu Direktifi (2006/118 / EC)  ve Su Çerçeve Direktifi'nin (2000/60 / EC) yeraltı sularına ilişkin 
hükümleri doğrultusunda, daha sonradan seçilecek havzalarda hayata geçirilecek ve buna ek 
olarak muhtemel bir iklim değişikliği için alternatif bir yeraltı suyu yönetimi planı oluşturmak 
amaçlanmaktadır. Proje bedeli olarak 5.000.000 Avro hesaplanmıştır. Program kapsamında 
yürütülen proje bedelinin %85’i AB tarafından, %15’i ise ulusal kaynaklardan karşılanacaktır. 
IPA-III Programı'na sunulmak üzere "IPA-III Aksiyon Fişi" oluşturularak ilgili birimlere iletilmiştir. 

Yeraltı Suları-Ekosistem İlişkilerinin/Etkileşimlerinin Belirlenmesine Yönelik Metodoloji ve 
Uygulamaları: Yeraltı Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi’nin gerekliliklerinin yerine 
getirilmesi maksadıyla yeraltı suları ile ekosistem ilişkilerinin ve etkileşiminin ortaya 
konulabilmesi amacıyla metodoloji/yöntem ve yaklaşımların ortaya konulması ve 
uygulamalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje bedeli olarak 2.000.000 Avro 
hesaplanmıştır. Program kapsamında yürütülen proje bedelinin %85’i AB tarafından, %15’i ise 
ulusal kaynaklardan karşılanacaktır. IPA-III Programı'na sunulmak üzere "IPA-III Aksiyon Fişi" 
oluşturularak ilgili birimlere iletilmiştir. 

İzleme  

Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik gereğince 25 havza için 
Havza İzleme Programları hazırlanmıştır. Havza İzleme Programları su kütleleri ile ilgili gelen 
talepler ve izleme sonuçları dikkate alınarak belirli periyotlarda güncellenmektedir. Bu 
kapsamda Havza izleme programlarının revizyon çalışmalarına 2017 yılı itibariyle başlanmış 
olup, ilk dönem Akarçay, Batı Akdeniz, Sakarya ve Yeşilırmak havzaları ikinci dönem ise 
Susurluk havzası izleme programı revize edilmiştir. 2018 yılında ise Konya, Meriç-Ergene, 
Marmara, Gediz ve K. Menderes havzaları izleme programları revize edilmiştir. 2019 yılı ilk altı 
ayında Büyük Menderes, Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege havzaları, ikinci altı ayında Çoruh ve 
Kızılırmak havzaları Havza İzleme Programları revize edilmiştir. 2020 yılında ise Doğu 
Akdeniz, Antalya, Batı Karadeniz, Fırat Dicle ve Van havzaları Havza İzleme Programları 
revize edilmiştir. 
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Havza izleme programları kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan izlemeler 
değerlendirilmekte ve havzalardaki su kaynaklarının kalite açısından mevcut durumu ortaya 
konulmaktadır. Aynı zamanda yürütülen projeler kapsamında da su kalitesi izleme çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir.  

Büyük Menderes Havzası’nda “Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme Eşleştirme 
Projesi”nin “Malzeme Temini Bileşeni” kapsamında 4 adet, Meriç-Ergene Havzası’nda da 
“Otomatik Sürekli Ölçüm İstasyonlarının Kurulması Projesi” kapsamında 5 adet olmak üzere 
toplam 9 adet gerçek zamanlı izleme istasyonu kurulmuştur. Söz konusu istasyonlar 2015 
yılında işletilmek üzere DSİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Haftalık olarak takip edilmekte 
ve verileri raporlanmakta olan istasyonlardan 2020 yılında veri alınamamıştır. Meriç-Ergene 
Havzasında yer alan 5 adet istasyon çalışmadığı için DSİ Genel Müdürlüğünce kapatılmış 
olup, aynı noktalara ve ilave olarak 6 adet daha Meriç-Tunca nehirleri üzerine olmak üzere 
toplam 11 adet yeni istasyon kurulumu yapılmıştır.  Yeni istasyon verileri DSİ Genel Müdürlüğü 
sunucusuna aktarılmaktadır.  

Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi: Ülkeye Özgü Su Kalitesi Ekolojik 

Değerlendirme Sisteminin kurulmasının adımlarından biri olarak 2016 yılında başlatılmış olan 
Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi (2016-2020) ile 25 havzadaki referans 
izleme ağının oluşturulması hedeflenmiştir. 

2020 yılında tamamlanan Türkiye'de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi ile; 

• Su kaynaklarımızın doğal şartlarda olması gereken durumdan ne ölçüde sapma gösterdiğinin 
belirlenerek mevcut kalite durumunun ortaya konulmasında kullanılmak üzere 25 havzada 
1.065 noktada üç dönem biyolojik, hidromorfolojik, kimyasal izleme çalışmaları yürütülerek 853 
adet su kütlesinde insani faaliyetlerden kaynaklı baskılardan etkilenmemiş veya çok az 
etkilenmiş doğal ve/veya doğala yakın referans alanlar ile bu alanları temsil eden referans 
noktalar belirlenmiştir.  

• 25 havzada her bir biyolojik kalite bileşeni için referans alanlarda belirlenen izleme 
noktalarını, bu noktalarda izlenecek parametreleri ve izleme sıklıklarını içeren Referans İzleme 
Ağı ve Referans İzleme Programları oluşturulmuştur. Hazırlanan programlara uyumlu olarak 
bu alanlarda düzenli olarak izleme çalışmaları yürütülecektir. 

• 25 havzada 1.065 noktanın üç dönem izleme sonuçlarına göre biyolojik, hidromorfolojik, 
kimyasal, ekolojik ve trofik durumları ortaya konulmuştur.  

• İlk defa geçiş suyu kütle belirleme çalışması yürütülmüştür ve 28 göl, 14 nehir ve göl, 61 ise 
nehir formunda toplam 103 adet geçiş suyu kütlesi belirlenmiştir. 

• Tüm biyolojik kalite bileşenleri için 25 havzada örneklenen her bir tür fotoğrafları, ekolojik 
özellikleri ve tespit edildiği havzaların yer aldığı Tür Atlasları hazırlanmıştır.  

• Biyolojik kalite bileşeni canlılar için toplam 5.299 tür teşhis edilmiştir. 5.299 türden 1 yeni tür 
Dünyada ilk kez tespit edilmiş, 604 tür ise ülke için yeni kayıt niteliğindedir.  

• Örneklenen biyoçeşitlilik açısından önem teşkil eden sucul biyolojik canlılara ait örnekler 
Bakanlık tarafından kurulup Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 
Türkiye Sucul Canlılar Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

Türkiye'de Ekobölgeye Dayalı Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması 
Projesi: Projenin amacı ülkeye özgü su kalitesi ekolojik değerlendirme sisteminin ekobölgeler 

dikkate alınarak belirlenmesidir. Proje kapsamında sucul flora ve faunaya dayalı olarak 
ekobölgelerin belirlenmesi, ekobölgeler dahil edilerek mevcut tipolojinin ve su kütlelerinin 
revize edilmesi, tipe özgü referans şartların belirlenmesi, biyolojik indekslerin belirlenmesi ve 
bunların sonucunda su kalitesi ekolojik değerlendirme sisteminin kurulması hedeflenmektedir. 
2021 yılı son çeyreğinde başlaması öngörülen projenin teknik şartname ve ihale dokümanları 
hazırlık çalışmaları 2019 yılında tamamlanmıştır. 2021 yılı son çeyreğinde başlaması 
öngörülen projenin komisyon tarafından onaylanan projeler arasında yer almadığı bildirilmiştir. 
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Havza Atlas, Takip ve Yönetim Sistemi Kurulumu Projesi: Proje kapsamında havza arazi takip 

sistemi kurulumu yapılarak havza bazında yapılacak tüm izleme çalışmalarının tek elden 
yönetimi sağlanacaktır. Ayrıca sayısal su kaynakları altlığı güncel vaziyette tutularak bu altlık 
üzerinden Havza Atlasları oluşturulacaktır. 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilmesi 
planlanan projenin teknik şartname hazırlık çalışmaları 2020 yılında yürütülmüştür. 

Havza Bazlı Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi: Proje kapsamında havza bazında su kirliliğinin 

izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hizmetlerin sürdürülebilir olarak verilebilmesi, 
aynı zamanda etkin su yönetiminin sağlanmasında önem arz eden kesiksiz, tam ve 
standardize edilmiş izleme verileri sağlanmış olacaktır. 2021-2023 yılları arasında 
gerçekleştirilmesi planlanan projenin teknik şartname hazırlık çalışmaları 2020 yılında 
yürütülmüştür. 

Hidromorfolojik İzleme Çalışmaları: Ekolojik su kalitesi izleme ve değerlendirme çalışmaları 

kapsamında biyolojik kalite unsurları ile bu biyolojik kalite unsurlarını destekleyen 
fizikokimyasal ve hidromorfolojik kalite unsurlarının izlenmesi gerekmektedir Hidromorfolojik 
izleme ile, antroprojenik baskılar nedeniyle sucul habitatta meydana gelen değişimleri ve 
habitat potansiyelini ortaya koymayı hedeflenmektedir. Hidromorfolojik izleme çalışmaları 
suyun miktarında, akışında ve niteliğinde, su yatağında, kıyı şeridinde, su taban yapısında ve 
su içi ile kıyı habitatlarında meydana gelen değişimleri izlemek için yapılan ölçümler ile ekolojik 
durumu saptamak için yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Türkiye’de nehir ve göl su 
kütlelerinde hidromorfolojik kalite bileşeninin izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek 
hidromorfolojik izleme çalışmalarında standardizasyonu sağlamak amacıyla 10/07/2018 tarihli 
ve 1 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin ve 
28910 sayılı “Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” gereğince 
“Nehir ve Göl Hidromorfolojik İzleme Tebliği” yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına 
gönderilmiştir.  Tebliğ ile hidromorfolojik izleme çalışmalarında kullanılmak üzere, izleme 
noktalarının/alanlarının seçimi, izleme dönemleri ve izleme sıklıklarının belirlenmesi ile 
hidromorfolojik izleme arazi formunun doldurulması ve hidromorfolojik verilerin 
değerlendirilmesine ilişkin hususların belirlenerek mevzuata aktarılması hedeflenmektedir. 

Bununla birlikte Türkiye’de kıyı ve geçiş su kütlelerinde hidromorfolojik kalite bileşeninin 
izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyerek hidromorfolojik izleme çalışmalarında 
standardizasyonu sağlamak amacıyla “Kıyı ve Geçiş Suyu Hidromorfolojik İzleme Tebliği” 
hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Su Kalitesi İzlemesine İlişkin Mevzuat Çalışmaları: 21.06.2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Biyolojik İzleme Tebliği" gereğince biyolojik 
örnekleme eğitimlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi ve sertifikalandırma işlemlerine ilişkin usul 
ve esasları içeren 07/05/2020 tarihli 2020/2 sayılı “Biyolojik İzleme Tebliğ Eğitim Programları 
Uygulama Esasları Genelgesi” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yılda iki defa 
gerçekleştirilmesi planlanan Biyolojik Örnekleme Eğitimleri için katkı payı birim ücreti (TL, 
kişi/gün) belirlenmiş olup ücretlere ilişkin duyuru web sayfasında yer almaktadır. 

Su Kalitesi İstatistikleri: Resmi İstatistik Programı 2017-2021 kapsamında «Su Kalitesi 

İstatistikleri»  13 Kasım 2020 tarihinde kurumsal internet sayfası 
(www.tarimorman.gov.tr/sygm) üzerinden yayımlanmıştır. Su kalitesi istatistikleri, nehir, göl, 
kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin 
belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, bu suların kullanım 
maksatlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi 
de gözetilerek ortaya konulması, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak 
tedbirlere yönelik bilgi altyapısının elde edilmesi amacıyla üretilmektedir.  

Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması Çalışmaları: Su yönetiminin temel ihtiyacı olan Sayısal 
Su Kaynakları Verisi üretimi “Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması; Tipoloji, Kütle ve Risk 
Çalışmalarının Yapılarak İzleme Programlarının Hazırlanması Projesi” kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. 
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Proje ile, ülkedeki tüm yerüstü su kaynaklarının yüksek hassasiyette sayısallaştırılmakta, su 
kütlesi tip kriterlerinin oluşturularak 25 havzada yerüstü su kütleleri belirlenmekte, söz konusu 
su kütlelerinde potansiyel risk analizi yapılmakta ve havza izleme programları bu bilgiler 
ışığında güncellenmektedir. 

Bu minvalde, 2018 yılında su kaynaklarının sayısallaştırılması çalışmaları tamamlanmıştır. 
2019 yılında sayısallaştırma, kategorizasyon ve ölçeklendirmeye yönelik güncellemeler 
gerçekleştirilmiştir. 25 havzada, nehir, göl ve geçiş sularında toplam 20.234 noktada arazi 
çalışmaları yürütülmüştür.  Ayrıca 2020 yılı içerisinde, 25 havzada hidrobiyocoğrafik bölgeler 
belirlenmiş ve tipoloji haritaları oluşturulmuştur. Hidrobiyocoğrafik bölgeler özelinde taslak su 
kütleleri belirlenerek kütle bazında risk analizi çalışmaları tamamlanmıştır. 2021 yılında tüm bu 
çalışmalar kullanılarak havza izleme programları revize edilecektir. 

5.17.3. Türkiye Ulusal Su Bilgi Sisteminin Kurulması 

2017 yılı sonunda hayata geçirilen Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) ile; Su havzalarının tüm 
bileşenleri dikkate alınarak, oluşturulan milli su envanteri üzerinde karar vericilere destek 
verilerek, Ulusal Su Yönetimi Politikası’na yön verilmesi hedeflenmektedir. 

2020 yılı içerisinde 30 büyükşehir belediyesi ile içme suyuna ilişkin verilerinin USBS üzerinden 
toplanarak bir araya getirilmesi sağlanmış ve içme suyu arıtma tesisi revizyon ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, dağıtım şebekelerinde yaşanan kayıpların azaltılması ve su kaynağı kalitesinin 
takibi yönünde önemli bir aşama kaydedilmiştir.  

Su kalitesi ve miktarının korunmasına yönelik olarak oluşturulan eylem planlarına ilişkin 
kurumların yürüttükleri çalışmaları USBS aracılığıyla bildirmeleri için altyapı tesis edilerek 
kullanıma açılmıştır. Böylelikle kurumlar arası bilgi transferinde bürokrasi azaltılmış, kaynak ve 
zaman israfının önüne geçilmiş, aynı zamanda eylem planlarının tek bir çatı altında 
değerlendirilebilmeleri sağlanmıştır. 

Aynı zamanda, 2021-2023 yılları arasında yürütülecek Faz III İleri Geliştirme Projesi hazırlık 
çalışmaları kapsamında; ilave gereksinimlere dair taleplerin toplanması, yazılım, donanım ve 
lisans iyileştirmelerine dair ihtiyaçların belirlenmesi, sisteme veri girişi yapan kurumlar 
tarafından iletilen iyileştirme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, mevzuat değişikliklerinin 
yansıtılması ve bahsi geçen tüm hususların yer aldığı teknik şartname taslağının oluşturulması 
çalışmaları yürütülmüştür. 

 USBS’nin genişletilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında sistem hizmet verdiği sürece 
toplumun her kesimine ulaştırılması ve bütüncül ve sürdürülebilir su yönetiminin tesis edilmesi 
maksadıyla yaygınlaştırma ve ileri geliştirme çalışmaları devam edecektir. 

5.17.4.   Milli Su Yönetimi Sistemi Hazırlanması Projesi 

Projenin temel maksadı su kaynaklarımızın havza bazında miktar ve kalite olarak bütüncül 
yönetimini sağlamaktır. Seyhan Havzasının pilot havza olarak seçildiği bu proje ile; su 
kaynaklarında miktar ve kalitenin sürekli izlenmesi, çevresel altyapılar dâhil bütün altyapıların 
takibi ve kontrolü, su tahsislerinin ve kuraklığın yönetimi, taşkın kontrolü ve diğer bütün su 
kullanımlarının kontrolü ve müdahale edilmesini sağlayacak sistemin kurulması 
hedeflenmektedir. Özellikle Sektörel Su Tahsisi Eylem Planlarının takibinin yapılabilmesi için 
havzadaki su kullanımlarının ölçülmesi ve plana uygun münferit tahsislerin yapılması 
gerekmekte olup Milli Su Yönetimi Sisteminin kurulması önem arz etmektedir. 

SCADA tabanlı ve yazılım destekli bir sistem olarak tasarlanan Projenin ilk aşamasında 
Seyhan Havzasını esas alan fizibilite çalışması 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Sistemin 
havzada kurulmasına yönelik şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir.   

5.17.5. Su Kaynaklarını Modelleme  

2016-2019 yılları arasında yürütülen “Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Ülkemize 
Özgü Hidrolojik, Su Kalitesi ve Ekolojik Modelleme Aracı Geliştirilmesi Projesi” ile su 
kaynaklarımızın bütüncül bir şekilde modellenebilmesi için Milli Yazılım HİDROTÜRK 
Modelleme Platformu geliştirilmiştir. HİDROTÜRK Modelleme Platformu ile Türkiye’deki 25 su 
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havzası için Hidrolojik, Hidrodinamik, Hidrojeolojik, Su Kalitesi ve Ekolojisi modelleri 
kurulabilmektedir. Söz konusu modellerin kullanımı ile su kütlelerinin maruz kaldığı etkilere 
karşı verdiği tepkiler tespit edilecek ve geleceğe dönük su yönetimi politikalarının 
belirlenmesine katkı sağlanacaktır. 

HİDROTÜRK Modelleme Platformunun geliştirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve 
yaygınlaştırılması için çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durumda geliştirilen modellerin 
test edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Geliştirilen modellerin test çalışmalarının 
tamamlanmasını takiben 2021 yılında “HİDROTÜRK Modelinin Geliştirilmesinin ve 
Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi” çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. Projenin 
ikinci fazı ile birlikte, mevcut modelde yer almayan Hidrolik model, Su Tahsis modeli ve 
Otomatik Kalibrasyon aracının da geliştirilerek HİDROTÜRK arayüzüne entegre edilebilmesi 
ve modelin iyileştirme ve yazılım bakım çalışmalarının yapılması sağlanmış olacaktır. 
İyileştirilmiş modelin kullanımı ile su ihtiyacı önceliği esas alınarak farklı sektörler arasında 
optimum su tahsisi sağlanacak olup bu sayede insan faaliyetleri ile su kütleleri arasındaki 
etkileşimler ortaya konulacaktır.  

5.17.6. Su Kayıplarının Azaltılması 

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” 8 Mayıs 
2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de (Değişik R.G: 30874 sayı ve 31.09.2019 tarih)  
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile belirlenen esasları detaylandırmak ve su 
idareleri ile belediyelere yol göstermek maksadıyla hazırlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım 
Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği” ise 16 Temmuz 
2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de (Değişik R.G: 31253 Sayı ve 23.09.2020 tarih) 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’de; içme-kullanma suyu temin ve dağıtım 
sistemlerinin yönetimi, şebekelerde su kayıplarını azaltmak üzere alınacak tedbirler, su 
kayıplarının tespiti ve azaltılması yöntemleri açıklanarak bunlara yönelik standartlar 
getirilmiştir.  Yönetmelik kapsamında büyükşehir ve il belediyeleri su kayıplarını 2023 yılına 
kadar en fazla %30, 2028 yılına kadar ise en fazla %25 düzeyine; diğer belediyeler su 
kayıplarını 2023 yılına kadar en fazla %35, 2028 yılına kadar en fazla %30, 2033 yılına kadar 
ise en fazla %25 düzeyine indirmekle yükümlü hale gelmişlerdir. Ayrıca yapılan yönetmelik 
değişikliği gereği, büyükşehir belediyelerinde su ve kanalizasyon idarelerinin ve diğer 
belediyelerin 10.000 kişi ve üzeri proje nüfusu için yapacakları yeni projeleri ile 500 ve üzeri 
bağlantı sayısına sahip revize projeleri için Bakanlık görüşünün alınması gerekmektedir. Bu 
kapsamda sunulan projelere görüş verilmeye başlanılmıştır. 

Mevzuat yayımlandığından bu zamana kadar eğitim düzenlenmesi, rehber doküman 
hazırlanması, Türkçe ve ücretsiz hidrolik modelin kullanıma sunulması gibi belediyeleri 
destekleyici çalışmalar yürütülmüştür. 

Belediyelerin su kayıp miktarlarını ve sebeplerini tespit ve takip etmek maksadıyla Tebliğ 
ekinde yer alan “İçme suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpları Yıllık Raporu” nun 
her yıl için, takip eden Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa sunulması gerekmektedir. 
Belediyeler tarafından sunulan raporlar sonucunda hazırlanmış olan 2019 yılı Su Kayıpları 
Raporu ilgili kurum/kuruluşlara gönderilmiştir. 

Ayrıca sulama suyunun etkin kullanılması, sulama sistemlerindeki su israfının önlenmesi, 
kayıpların azaltılması ve verimliliğin arttırılması maksadıyla Sulama Sistemlerinde Su 
Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik ile sulama suyu 
temini, dağıtımı ve kullanım maliyetlerinin azaltılması ve sulama randımanının 2024 yılına 
kadar %55 seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir. 

Sanayi sektöründe su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesine ve dolayısı ile atıksu miktarının 
azaltılmasına yönelik rehber olması ve eylem planı hazırlanması gayesi ile 2021-2023 yılları 
arasında NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi yürütülecektir. 2020 
yılında projenin ihale işlemleri tamamlanmış olup, sözleşme imzalanacaktır. 
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5.17.7. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi 

Su kaynaklarının iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğinin anlaşılması, havzalar özelinde 
alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve su kullanan sektörlerin iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin 
bilgilendirilmesi amaçlarıyla çalışmalar yürütülmektedir. Öncelikle 25 nehir havzasının her 
birinde iklim değişikliği projeksiyonlarının oluşturulması, yer altı su potansiyeli ve yerüstü suyu 
seviyelerindeki değişimlerin tespiti, havza özelinde su potansiyeli modelleme çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi ve bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan veriler ile sektörlere su etkisinin 
analizinin yapılması hedeflenmiş olup, ilk proje 2016 yılında tamamlanmıştır. Proje sonucunda 
elde edilen iklim projeksiyonları, proje raporları ve diğer tüm sonuçlar CBS tabanlı ve dinamik 
sorgulamaya imkan veren İklim Su Veri Tabanı (http: //iklim.ormansu.gov.tr) ile kamunun 
kullanımına açılmıştır. İklim değişikliğinin ekseri karla beslenen nehirlerdeki etkilerinin daha 
netleştirilmesi amacıyla ikinci bir çalışma başlatılmıştır. İklim Değişikliğinin Kar Erimelerine ve 
Akımlara Etkisi Projesi ile, büyük barajların yer aldığı Fırat Kolu Havzası içinde yer alan ve 
akımlarının büyük bölümünü kar yağışı oluşturan Keban Barajı Havzası’nda (Yukarı Fırat 
Havzası), iklim değişikliğinin kar yükü ve erimelerine etkisinin ve bu erimelerin akarsu 
akımlarında meydana getireceği değişimlerin tespit edilmesi hedeflenmiş olup, proje 2019 
yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında gelecek dönemde iklim değişikliği etkisi ile, karla 
kaplı alanların oransal değişimi, karın birikme ve erime dönemi, kar-su eşdeğeri ve ortalama 
ve pik akımlarda meydana gelebilecek değişimler tespit edilmiştir. İklim Değişikliğinin Su 
Kaynaklarına Etkisi Projelerinin sonuçları; tarım, turizm, inşaat yatırımları gibi konulara ilişkin 
politikaların belirlenmesinde faydalı olacaktır.  Ayrıca, proje çıktıları, sektörel su tahsisi planları, 
taşkın yönetim planları, kuraklık yönetim planları, çevre düzeni gibi planlama ve proje 
çalışmalarında dikkate alınmakta ve proje web sayfası aracılığıyla halkın iklim değişikliği ve 
iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi konusunda bilgi sahibi olunması ve toplumsal 
farkındalık oluşması sağlanmaktadır. 

5.17.8. Su Hukuku ve Su Mevzuatı  

Su Kanunu 

28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanun’un günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek 
nitelikte bulunmaması, su konusundaki yetki dağınıklığının giderilmesi ve su yönetimine daha 
etkin ve sürdürülebilir bir yaklaşım getirilmesi maksadıyla “Su Kanunu Taslağı” hazırlanmıştır. 
Su Kanunu Taslağı, Bakanlığımızca düzenlenen çalıştaylarda tartışmaya açılarak 
değerlendirilmiş ayrıca kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuştur. Söz konusu taslak 
üzerinde alınan görüşler doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak yasalaşmak üzere nihai 
şekli verilmiştir. 

Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri, Havza Yönetimi Merkez 
Kurulu ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları 

Su kaynaklarının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan havza ölçekli planların 
etkin bir şekilde uygulanması ve paydaş katılımının sağlanması maksadıyla Havza Yönetimi 
Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının 
Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliği hazırlanarak 18 Ocak 2019 
tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ gereğince 25 
havzada 26 Havza Yönetim Heyeti, 81 ilde İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ve Ankara’da 
Havza Yönetimi Merkez Kurulu teşkil edilmiştir. 2020 yılı içerisinde 12 İl Su Yönetimi 
Koordinasyon Kurulu, 8 Havza Yönetim Heyeti ile bir kere Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 
ve Havza Yönetimi Merkez Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Ulusal Su Planı 

Milli su politikamızın genel hatları ile ortaya konulması ve uygulanması; su kaynaklarımızın 
koruma ve kullanma dengesi gözetilerek, miktar ve kalite açısından sürdürülebilir yönetimi için 
katılımcı ve bütüncül bir yaklaşımla “Ulusal Su Planı 2019-2023” hazırlanmıştır.  Bütün alakalı 
kurum/kuruluş, üniversite ve STK’ların geniş katılımları ile gerçekleştirilen çalıştay ve akabinde 
yürütülen güncelleme çalışmaları doğrultusunda son hali verilen Ulusal Su Planı,28.05.2019 
tarihinde Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girmiştir. 
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Çevresel Hedefler  

Çevresel hedeflerin ve su kalitesi durumunun belirlenmesi hususlarının teknik olarak 
detaylandırılması, yasal altyapısının oluşturularak uygulamada yeknesaklığın sağlanarak ortak 
bir dil oluşturulması maksadıyla hazırlanan "Yerüstü Su Kütleleri için Çevresel Hedeflerin 
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" 21.07.2020 tarihli ve 31192 sayılı Resmi Gazete' de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin amacı; kıyı ve geçiş suları da dahil olmak üzere 
bütün yerüstü su kütlelerinin iyi duruma ulaşabilmesi için sağlanması gereken çevresel 
hedeflerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Sınıraşan Sular 

Sınıraşan sular konusunda bütün sınıraşan havzalarımıza yönelik güncel gelişmelerin takibi 
yakinen sağlanmakla beraber bu çalışmalarda özellikle Fırat-Dicle Havzası’na 
yoğunlaşılmıştır. Güncel gelişmelerin de etkisiyle siyasi istikrarsızlık, terör olayları ve bunun 
neticesinde oluşan demografik değişimler, iklim değişikliğine bağlı su potansiyelinde düşüş 
gözlenen Fırat-Dicle Havzası için daha çetrefilli bir sürece sebep olmuştur. Nüfus artışı, 
kırsaldan şehirlere doğru artan göç ve gıda güvenliği, sosyo-ekonomik değişimler, tarımsal, 
evsel ve sanayi kaynaklı kirlilik, küresel iklim değişikliği sonucu değişen yağış rejimlerinin de 
tetiklemesiyle Havzada bulunan su kaynakları üzerinde baskı daha fazla artmıştır. Bu itibarla 
bilimsel çalışmalar temel alınarak, özellikle suyun havza esasında etkin, verimli ve 
sürdürülebilir yönetimine yönelik işbirliği geliştirme faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu 
meyanda bilhassa su alanında işbirliğine dayalı bir ilişki esasında, iki ülke arasında mutabık 
kalınan başlıklarda ortak proje geliştirilmesi ve ortak araştırma ve uygulama merkezinin 
kurulmasına ilişkin hazırlık çalışmaları takip edilmiştir.  

İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği 

Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Projesi ile seçilen pilot bölgede içme 
kullanma suyu sisteminin mevcut durumunun ortaya konulması, risklerin ve alınabilecek 
önlemlerin belirlenmesi, sistemin iyileştirilmesi, devamlılığının sağlanması ve izlenmesi 
elzemdir. Bu doğrultuda ortaya çıkabilecek acil durumlarda içme ve kullanma suyu güvenliğ inin 
sağlanabilmesi için içme-kullanma suyu odaklı acil durum müdahale planlarının hazırlanması, 
kaynaktan musluğa her seviyede yasal ve idari durumun ortaya konularak iyileştirme 
çalışmalarının yapılması sağlanmış olacaktır. Nihai manada da ülke için içme ve kullanma 
suyu güvenliğine ilişkin rehber doküman oluşturulacaktır. Ayrıca bu proje ile içme-kullanma 
suyu sisteminin zayıf yönleri ortaya konularak, etkili bir su yönetimi sağlanacaktır.  

Söz konusu proje için sosyo-ekonomik ve çevresel etkilerin göz önünde bulundurulmasıyla, 
pilot bölge olarak Gaziantep ili belirlenmiştir. Bu kapsamda projenin ihale işlemleri 2020 yılının 
son çeyreğinde başlanmış olup, 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmış olarak, proje 
kapsamında bulunan iş kalemlerinin gerçekleştirilmesine başlanacaktır. 

Uluslararası İlişkiler 

Avrupa Birliği Çevre Faslı Su Sektörünün koordinasyonu yürütülmekte, ikili ve çok taraflı, 
bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirliği faaliyetleri takip edilerek koordine 
edilmekte, sonuçları yönlendirilerek izlenmektedir. Uluslararası kuruluşlar tarafından 
yayınlanan belge ve raporlara ilişkin görüş oluşturularak ilgili kurum/kuruluşlara bildirilmektedir. 
Ülkelere ilişkin bilgi notları ve İkili İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planlarının su ile ilgili bölümler 
hazırlanmakta, gerçekleştirilebilecek işbirliği konuları belirlenmektedir. Su alanında 
imzalanacak ikili işbirliği anlaşmalarına yönelik olarak su yönetimi konusunda görüş 
oluşturulmaktadır. Ülkelerle su alanında imzalanan uluslararası anlaşma, protokol, mutabakat 
zabıtlarının temin ve takip edilmesi ile arşivlenmesi sağlanmaktadır. Su yönetimi konusunda, 
ulusal ve uluslararası çeşitli etkinlikler takip edilmekte, katkı ve katılım sağlanması yönünde 
koordinasyon sağlamakta, yazılı ve görsel tanıtım materyalleri hazırlanmaktadır. 
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5.18. ŞEKER  

5.18.1. Şeker Rejimi  

Üretim / Arz İstikrarı 

Şekerde, yıllara göre değişen ithalatçı ve ihracatçı kimliği ile istikrarsız bir üretim seyri 
izlenmiştir. Özellikle 1990’lı yıllarda üretim miktarında meydana gelen istikrarsızlıklar, sektörü 
kimi zaman ithalat riski, kimi zaman da stok sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenlerle, 
hem şekerde hem de hammaddesi olan pancarda üretimin planlanması ve kontrolü büyük 
önem taşımaktadır. 
Şeker Kanunu’nun özü, kendi kendine yeterliliği esas alacak şekilde şeker üretim ve arz 
planlaması ile üreticilerle sanayicilere gelir güvencesi sağlamaktır. Kanunda arzın 
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kotayla planlanmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

Fiyatlardan Devlet Müdahalesinin Kaldırılması 

2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ve bu Kanun’un 5 inci maddesi ve bu 
maddeye dayanılarak çıkarılan ve 28 Haziran 2002 tarih, 24799 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği’ne göre, şeker pancarı fiyatları her yıl, 
pancar ekiminden önce şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üreticiler arasında 
varılan mutabakata göre serbestçe belirlenmektedir.  

Sektörden Devlet Desteğinin Kaldırılması 

Yurt içi talebin üzerinde üretim gerçekleştiğinde, stokları eritmek için ihracat gereği doğmakta, 
ancak dünya borsa fiyatlarının yurt içi şeker üretim maliyetlerinin altında olması nedeniyle 
ihracatta rekabet şansı olmamaktadır. 2002 yılından itibaren oluşan bu zararlar şirketlerce 
üstlenildiğinden, ihracata yönelik üretim ilgi görmemektedir. Bununla birlikte, şekerli mamul 
imalatçı-ihracatçılarına ihraç amaçlı C şekeri satışları yapılmakta olup, imalatçı-ihracatçılara 
yapılan C şekeri satışındaki en büyük paya sahip olan ve bir KİT olan Türkiye Şeker Fabrikaları 
A.Ş. C şekeri üretiminin, imalatçı-ihracatçıların talebine cevap vermekte yetersiz kalması 
nedeniyle gerektiği zaman, A kotası şekerini C şekerine aktarmak ve 15 Mayıs 2008 tarihli ve 
26877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13661 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na 
istinaden zararı kendisi üstlenmek suretiyle talepleri karşılamaktadır. 
Diğer taraftan, 4634 sayılı Şeker Kanunu’na göre yurt içinde pazarlanması mümkün olmayıp 
ihraç edilmesi gereken C şekerinin elde edildiği C pancarı fiyatının, ihracatta C şekerinin dünya 
fiyatları ile rekabet edebileceği düzeyden satın alınması, söz konusu kanun ile mümkün 
kılınmıştır. Kota fazlası üretim olmaması durumunda ise, imalatçı-ihracatçıların şeker talebinin, 
kota kapsamında üretilen şekerlerin C şekerine aktarılması suretiyle karşılanabilmesi olanağı 
sağlanmıştır. Ayrıca, 2015 yılında C şekeri talebinin karşılanmasına yönelik olarak şekerin, 
Dâhilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilebilmesi için Ticaret Bakanlığı’na görüş 
bildirilmiştir.  
Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da yurt içi tüketim amaçlı ithalat yapılmamıştır. 
Ancak şekerli mamul üreten imalatçı-ihracatçıların yurt dışı pazarlarda rekabet edebilmeleri 
için sadece ihraç ettikleri mamullerdeki şeker karşılıkları, Ticaret Bakanlığı tarafından DİR 
kapsamında düzenlenen Dâhilde İşleme İzin Belgesine (DİİB) istinaden ithal edilebilmektedir. 

İthalat Korumaları 

Dünya borsa fiyatlarının yurt içi fiyatların genelde çok altında olması, sektörün 
sürdürülebilirliğinin yüksek koruma oranları ile güvence altına alınmasını gerektirmektedir. Diğer 
ürünlerde olduğu gibi şekerde de koruma tedbirlerimiz Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması 
“Pazara Giriş Taahhütleri” doğrultusunda belirlenmiş olup, uygulamaya alınmıştır. Şekerde 
“Pazara Giriş” için, ithalatta tavan olarak taahhüt edilen % 150 oranındaki korumadan 2004 
yılına kadar % 10 indirim taahhüt edilmiştir. Bunun sonucu olarak 2004 yılına kadar şekerde 
gümrük vergisi kademeli olarak % 135’e indirilmiş olup, 2004 yılından itibaren bu oran 
uygulanmaktadır. 
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5.18.2. Düzenleme  

Kota Tahsisleri 

Şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak amacıyla ülke içinde pazarlanacak şeker miktarı, 
pazarlama yılı esasına göre kotalar ile belirlenmektedir. 
Şeker Kanunu’nun 3’üncü, 4’üncü ve Geçici 11’inci maddeleri çerçevesinde 2019/2020 
pazarlama yılı kotaları 04/02/2019 tarihli 702 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, içinde 
bulunduğumuz 2020/2021 pazarlama yılı kotaları ise 24/12/2019 tarihli 1912 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir. 
Aşağıda yer alan tabloda görüldüğü üzere 2019/2020 ve 2020/2021 pazarlama yıllarında 
önceki pazarlama yılı ile aynı miktarda 2 milyon 700 bin ton olarak ülke toplam A kotası 
belirlenmiştir.  
2019/2020 ve 2020/2021 pazarlama yıllarında NBŞ kotası ülke toplam kotasının  % 2,5’i olan 
67.500 ton olarak belirlenmiştir. NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen bu kota miktarının 
en az %50’si (en az 33.750 tonu) glukoz olarak kullanmak zorundadırlar. Pancar şekeri ve 
nişasta bazlı şekere ilişkin 2018/2019, 2019/2020 ve 2020/2021 pazarlama yılı kota bazında 
dağılımı tabloda verilmiştir. 

 
          Tablo 37: PŞ ve NBŞ Kota Bilgisi (Ton) 

  2018/2019 PY 2019/2020 PY 2020/2021 PY 

A Kotası 
B 

Kotası 
Toplam A Kotası 

B 
Kotası 

Toplam A Kotası 
B 

Kotası 
Toplam 

PANCAR 
ŞEKERİ 

2.565.000 128.250 2.693.250 2.632.500 131.625 2.764.125 2.632.500 131.625 2.764.125 

NBŞ* 135.000 0 135.000 67.500 0 67.500 67.500 0 67.500 
ÜLKE 

TOPLAMI 
2.700.000 128.250 2.828.250 2.700.000 131.625 2.831.625 2.700.000 131.625 2.831.625 

                                                                                                                                                                 *Şeker Kanunu gereği NBŞ için B kotası tahsis edilmemektedir. 

İhraç Ön İzni 

Ticaret Bakanlığının 17 Ağustos 2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
2007/9 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
Dair İhracat Tebliği ile ihracı ön izne bağlı mallar listesine şeker ilave edilmiş ve izni veren 
kurum olarak Mülga Şeker Kurumu yetkili kılınmıştır. Söz konusu Tebliğ uyarınca Şeker 
Kanunu kapsamındaki 1701 ve 1702 GTİP’li şekerler için Mülga Şeker Kurumu ihraç ön izni 
vermeye başlamıştır.  
03 Haziran 2011’den itibaren elektronik ortamda yürütülen ihraç ön izin işlemleri, 02 Ekim 2013 
tarihli ve 28783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi 
Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenmektedir. 
Bu kapsamda 2020 yılında 215 belge ile 29 bin 671 ton pancar şekeri ve 5.016 belge ile 366 
bin 853 ton nişasta bazlı şeker için toplam 5.231 adet İhraç Ön İzin Belgesi düzenlenmiştir.  

Şekerli Mamul İhracatı Karşılığı C Şekeri Tahsis  

2005 yılında Ticaret Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda, 21 Aralık 2006 tarih ve 
26383 sayılı Resmi Gazete’de Şeker Kurulu’nun 135/1 sayılı “İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli 
Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama 
Esaslarına Dair Karar’ı yayımlanmış ve imalatçı-ihracatçılara şekerli mamul ihracatı 
sonrasında şeker tahsisatı, bu Karardaki esaslara göre Mülga Şeker Kurumu’nca yapılmaya 
başlanmıştır.  
24/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 
Şeker Kurumu’nun kapatılarak görevlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesi ve 
Bakanlık bünyesinde Şeker Dairesi Başkanlığı’nın oluşturulması ile birlikte imalatçı-
ihracatçıların, şeker taleplerinin yurt içinden karşılanması usul ve esaslarını düzenleyen, mülga 
Şeker Kurumu tarafından yayımlanan “İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı 
Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair 
Tebliğ’de değişikliğe gidilerek, hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesine 
imkan sağlayan “İmalatçı ve İhracatçıların C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması 
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Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ”, 05 Ekim 2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmi 
Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
C şekeri tahsisatı işlemleri, 01 Ekim 2010 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmış olup, 
bu tarihten itibaren tüm belgeler elektronik ortamda düzenlenerek ilgililerine iletilmektedir. 
İmalatçı-ihracatçılara, 2019 yılında 135 bin 220 ton düşük fiyatlı C şekerinin temini için 1.784 
adet tahsisat belgesi düzenlenmiş iken, 2020 yılında 91 bin 785 ton düşük fiyatlı C şekerinin 
temini için 1.127 adet tahsisat belgesi düzenlenmiştir.  
Mezkur Tebliğ kapsamında imalatçı-ihracatçı firmalar nezdinde 2020 yılında 236 adet işyeri 
görme ve numune alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha önce 40 ila 60 gün süren işyeri görme 
ve numune alma işlemlerini de kapsayan ilk başvurulardaki C şekeri tahsisat belgesi 
düzenlenmesi süreci, mülga Şeker Kurumu’nun Bakanlığa devri ve Şeker Dairesi 
Başkanlığının kurulması ile birlikte bir haftaya düşürülmüştür. 
2015/2016 pazarlama yılında yaşanan olumsuz iklimsel koşullara bağlı olarak yeterli C şekeri 
üretimi olmaması nedeniyle Mülga Şeker Kurumu’nun girişimleriyle 2015 yılı Nisan ayında 
Ticaret Bakanlığı tarafından Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında, ihraç edilen ürünlerin 
üretiminde kullanılmak üzere şeker ithalatı açılmıştır. Böylelikle imalatçı-ihracatçıların şeker 
talepleri, hem Tahsisat Belgesi hem de DİR yoluyla sekteye uğratılmaksızın karşılanmaktadır. 
Bu kapsamda ithal edilen şeker miktarı, Başkanlığımız verilerine göre 2019 yılında yaklaşık 
169 bin ton iken 2020 yılı Kasım sonu itibariyle yaklaşık 205 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İzleme  

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar (YYT), Şeker Kanununda yer almamakla birlikte şeker 
piyasasına etkileri bakımından, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalat Tebliği çerçevesinde 
2006 yılından bu yana “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi 
Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ” ile izlenmektedir.  
Yurt içi üretimi bulunmayan ve yoğun olarak Çin, Fransa, İrlanda, Endonezya ve Almanya'dan 
ithal edilen YYT'ler sıklıkla gıda sanayinde kullanmakta olup diğer kullanım alanları ilaç ve 
metal sanayidir.  
1/95 sayılı AB ile Gümrük Birliği kapsamındaki Ortaklık Konseyi Kararına istinaden, üçüncü 
ülkelerle ilişkilerde AB'nin Ortak Gümrük Tarifesi kabul edilmiştir. Bu çerçevede AB'nin 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki çok sayıdaki ülkeye uyguladığı sıfır 
veya indirimli tarifeler de üstlenilmiştir. Bu hükme istinaden, YYT ithalatında uygulanan gümrük 
vergisi bazı istisnalar olmakla birlikte GTS ülkeleri için sıfır, diğer ülkeler için ise Thaumatine 
uygulanan % 3,4'lük vergi oranı hariç, % 6,5 olarak uygulanmakta olduğu bilinmektedir. İtha lat 
vergileri oldukça düşük olan YYT’lerin 2019 yılındaki net ithalatı 3,2 bin ton ve karşılığı 376 bin 
ton şeker eş değeridir. 2020 yılı Kasım sonu itibariyle YYT net ithalatı 3,6 bin ton ve karşılığı 
438 bin ton şeker eş değeridir. Yurt içi tüketim amaçlı net ithalatta bir değişiklik olmamakla 
birlikte toplam ithalattaki artışın ana sebebi Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilmek 
üzere yapılan ithalattır. 

5.18.3. Dış Ticaret Verileri 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında 30 bin 273 ton pancar şekeri 267 
bin 961 ton nişasta bazlı şeker ihraç edilmişken; Kasım 2020 itibariyle 2020 yılında ise 744 ton 
pancar şekeri, 287 bin 894 ton nişasta bazlı şeker ihraç edilmiştir. İhracat verilerine, mamul 
içerisinde ihraç edilen ve DİİB ile C şekeri tahsisat belgesine istinaden yapılan satışlar dâhil 
değildir. 
Yurt içi tüketim amaçlı pancar şekeri ithalatı yapılmamaktadır. TÜİK verilerine göre ülkemizde 
2019 yılında 169 bin 358 ton pancar şekeri, 26 bin 83 ton nişasta bazlı şeker ithal edilirken, 
Kasım 2020 itibariyle 2020 yılında ise ülkemiz 205 bin 306 ton pancar şekeri, 21 bin 73 ton 
nişasta bazlı şeker ithal etmiştir. Pancar şekeri ithalatının cüzi bir miktarı yurt içinde üretimi 
yapılamayan özel amaçlı (ilaç, laboratuvar vb.) şekerler olup, kalan kısmı dâhilde işleme rejimi 
kapsamında ihracata konu şekerli mamul bünyesindeki şekere karşılık ithal edilen şekerdir. 
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5.18.4. İzleme  

Pancar Şekeri İzleme  

15 Şirket bünyesinde faaliyet gösteren 33 pancar şekeri fabrikası bulunmaktadır. Şeker 

fabrikaları tarafından yapılan şeker pancarı ve şeker üretim süreçleri sözleşme aşamasından 

başlayarak izlenmektedir.    

Bu kapsamda tamamlanan son 5 pazarlama yılına ait pancar üretimine ilişkin temel veriler 
tablo’da yer almaktadır:  

  
  Tablo 38: Türkiye Şeker Pancarı Ekim, Üretim ve Verim Miktarları ile Pancar Fiyatları 

Pazarlama 
Yılları 

Ürün Taşıyan 
Alan (Da) 

Üretilen Pancar 
(Ton) 

Ortalama Verim  
(Ton/Da) 

Şeker Pancarı 
Fiyatları (TL/Ton) 

2018/19 2.906.976 17.436.100 6,00 223-245 
2019/20 3.100.807 18.054.320 5,82 300-315 

 

Ayrıca fabrikaların şeker üretim ve ticaret faaliyetleri Şeker Kanunu ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde izlenerek değerlendirilmektedir. Tamamlanan son 5 pazarlama yılına ait şeker 
üretim ve satışına ilişkin temel veriler tabloda yer almaktadır: 2018/19 pazarlama yılında 2 
milyon 455 bin ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek yurtiçi şeker satış miktarına ulaşılmıştır 
 

         Tablo 39: Pancar Şekeri Üretim ve Satış Durumu (Bin Ton) 

  2018/19 2019/20 

Üretim* 2.273 2.536 
Yurtiçi Satış (A+B Kotası) 2.455 2.468 
Yurtdışı Satış (C Şekeri) 224 56 

Fiyat (Kg/TL)** 3,13 3,54 
* İhraç amaçlı dahil toplam üretim miktarıdır.  

** Kristal+Küp ortalama satış fiyatıdır. 

Nişasta Bazlı Şeker İzleme  

Faaliyet gösteren beş kotalı ve beş kotasız olmak üzere toplam on adet nişasta bazlı şeker 
fabrikası bulunmaktadır. Kota tahsisi yapılan şirketlerin üretim kapasitesi 1 milyon 53 bin 
ton/yıl, kota tahsis edilmeyen şirketlerin üretim kapasitesi ise 350 bin ton/yıl’dır.  
Söz konusu fabrikalara ilişkin tüm hammadde, ana ve yan ürün verileri alınarak sektöre ilişkin 
veri tabanları oluşturulmakta ve istatistiksel raporları hazırlanmaktadır. 
Bu çerçevede tamamlanan son 5 pazarlama yılına ait nişasta bazlı şeker üretim ve satışına 
ilişkin temel veriler tabloda yer almaktadır: 2019 yılında NBŞ üreten şirketler ihraç amaçlı NBŞ 
üretimi ile nişasta üretimi de dahil olmak üzere toplam 1,5 milyon ton mısır kullanmıştır. 

  Tablo 40: NBŞ Üretim ve Satış Durumu (Bin Ton) 

  2018/19 2019/20 

Üretim* 486 488 
Yurtiçi Satış (A Kotası) 135 67 

Yurtdışı Satış (C Şekeri)* 345 403 
Fiyat (Kg/TL) 2,7 3,30 

                * Üretim ve yurt dışı satış miktarına kotasız şirketler dahil edilmiştir. 

Uluslararası Şeker Piyasasındaki Gelişmelerin Takip Edilerek Raporlanması 

Şeker tüm dünyada stratejik bir ürün olarak görülmekte ve özel düzenlemelere konu 
olmaktadır. Dünya şeker piyasasında meydana gelen üretim, fiyat ve ticaret verileri yakından 
takip edilmekte ve belirli aralıklarla güncel raporlar hazırlanmaktadır. 2019/20 pazarlama 
yılında dünya şeker üretimi, önceki döneme göre % 1,5 düşüş göstermiş, tüketimde de çok az 
bir düşüş yaşanmıştır. 
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  Tablo 41: Dünya Şeker (Sakaroz) Dengesi Ekim/Eylül Dönemi (bin ton, tel quel) 

  Üretim Tüketim İhracat 
Dönem 

Sonu Stok 

2018/19 174.264 170.717 57.208 97.432 

2019/20 171.604 169.749 65.553 99.506 
                                                                                                                                                                                       Kaynak:  World Sugar Balance November 2020 

Denetim  

Yürütülen inceleme ve denetim faaliyetleri, kotalı ve kotasız şeker üreticisi şirketlerin yanı sıra 
imalatçı ihracatçı firmalar başta olmak üzere şeker sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketler 
nezdinde yürütülmektedir. Bu denetimler şirketlerin kota dışı üretim ve satış yapıp 
yapmadıkları ile hammadde teminini mevzuata uygun olarak gerçekleştirip 
gerçekleştirmedikleri ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyup 
uymadıkları hususlarında gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2020 takvim yılı içerisinde 
şeker şirketleri nezdinde 40 adet denetim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yukarıda 
bahsedilen hususlara ilaveten, özelleştirme sonrasında çiftçilerin ürettikleri pancarı fabrikaya 
teslim etme süreci, çiftçi firesinin tayin edilmesi, pancar bedeli ödenmesinde etkili olan pancar 
içerisindeki şeker varlığının tespit edilmesinde karşılaşılan sorunların etkin ve hızlı bir şekilde 
çözüme kavuşturulması amacıyla yerinde inceleme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilerek 
uyuşmazlıklar ivedilikle giderilmiştir. 

Şeker Hammaddesinin Sürdürülebilir Yönetimi Projesi 

Yurt içi talebin, yurt içi üretimle karşılanmasının hedeflendiği ve arz enstrümanı olarak kota 
sisteminin kullanıldığı şeker sektöründe yapay zeka ve coğrafi bilgi sistemlerine dayanan iş 
modellerini kullanarak izleme ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, hammaddenin 
temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar geçen sürecin iyileştirilerek ekonomik ve 
ekolojik açıdan sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla “Şeker Hammaddesinin Sürdürülebilir 
Yönetimi Projesi” hazırlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamını şeker sektörü 
master planının hazırlanması, sürdürülebilir pancar/mısır üretimi, sözleşmeli üretim yapısının 
korunması, şeker üretiminde verimliliğin artırılması, yan ürünlerin etkin olarak 
değerlendirilmesi, izleme ve denetimin etkinleştirilmesi, şeker alternatifi tatlandırıcıların dış 
ticaretinin ve kullanımının izlenmesi oluşturmaktadır Şeker sektörünün etkin, etkili ve verimli 
bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması suretiyle orta ve uzun vadede yurt içi şeker talebinin 
yurt içinden sağlanması için su kısıtı, nüfus artışı, gıda sektörünün hammadde ihtiyacı ile 
mevcut şeker fabrikalarının verimliliği dikkate alınarak, sektörün ilgili tarafları ile işbirliği halinde  
“Şeker Sektörü Master Planı”  hazırlanacaktır. Aralık 2020 de TÜBİTAK-TÜSSİDE ile sözleşme 
imzalanmış olup, proje 12 aylıktır. Proje ile halihazırda şeker pancarı üretimi yapan il, ilçe ve 
köy bazındaki üreticiler, şeker fabrikalarındaki teknik personel ve Bakanlığımız ile taşra 
teşkilatında çalışan uzman personelin amaca yönelik eğitimleri, mevzuat, teknik vb. konulara 
yönelik eğitimlerin yapılması ve projenin bütçesine ilişkin iş ve işlemlerin takibi de yapılacaktır. 

Şeker Sektöründe Lojistik Optimizasyon 

Türkiye’de faaliyette bulunan kamu ve kooperatif fabrikalarının, hammadde tedariki ile şeker 
ve yan ürünlerine yönelik pazarlama süreçlerinin lojistik analizleriyle, optimizasyonu 
sağlayacak iş modellerinin ortaya konulması amacıyla  Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 
(TÜSSİDE) ile protokol imzalanmış ve 2019 yılında başlayan optimizasyon çalışmaları 2020 
de tamamlanmıştır. Konusu itibariyle sektörde bir ilk olan “Şeker Sektörü Lojistik 
Optimizasyonu Çalışması”  ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve kooperatif fabrikalarından 
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.’nin hammadde tedariki ile şeker ve yan ürünlerini pazarlama 
süreçlerinin lojistik yönetimlerine ilişkin iş modelleri ortaya konulmuştur. 

İzleme Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

Sürdürülebilir bir şeker piyasasının sağlanması amacıyla pancar sözleşmelerinin 
imzalanmasından fabrikaya teslimine kadar olan sürecin izlenmesine yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır.  
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Pancar Kayıt Sistemi 

Şeker hammaddesi olan şeker pancarına ilişkin olarak pancar şekeri üreticisi şirketler 
bünyesinde kullanılan takip sistemlerinin oluşturulan pancar takip sistemine kaynak 
oluşturmasına yönelik çalışmalara gerçekleştirilen toplantılarla başlanmıştır. 2019 yılında 
faaliyete geçen Pancar Kayıt Sistemi ile birlikte; hiçbir belge istenmemekte ve sözleşme 
yapılan ve pancar eken her çiftçi sayısal koordinatları ile kayıt altına alınmaktadır. Fabrikalarla 
yazışma yapılmadan bürokrasi azaltılmaktadır. Veri girişleri fabrika tarafından yürütülmektedir. 
Bakanlık İl/ilçe müdürlükleri saha kontrolü yapmaktadır. Kotaların gerçek pancar çiftçisine 
verilmesi sağlanmaktadır. Münavebe uydu görüntüleri ile takip edilmektedir. Fabrikalar sadece 
ekim alanındaki çiftçiler ile sözleşme yapabilmektedir. 

Kütlesel Debimetre Verilerinin Uzaktan İzlenmesi ve Raporlanması 

Sıvı formda şeker üretimi yapan şirketler nezdinde, inceleme ve denetim faaliyetlerini 
etkinleştirmek, kayıt dışı üretim ve satış ile mücadele etmek ve veri otomasyonunu sağlamak 
amacıyla Avrupa Birliği’ndeki uygulamalar da dikkate alınarak çalışmalar devam etmektedir.  

Elektronik Veri İşleme Sistemi  

4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, pancar ve nişasta bazlı şeker üretimi 
yapan şirketlerin üretim, satış ve stok bilgilerinin takibi ve raporlama işlemleri, imalatçı ve 
ihracatçı firmaların C şekeri hakediş başvuruları ve tahsisat belgesi düzenlenmesi, şeker ihraç 
ön izin başvuruları ve belge düzenlemesi, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı takip işlemleri ve 
belge düzenlemesi, Elektronik Veri İşletim Sistemi(EVİS) yazılımı üzerinden yürütülmektedir. 
Sistemin geliştirilmesi, modüller eklenmesi, Bakanlık yazılım sistemine entegrasyonu ve 
verimliliğinin arttırılması amacıyla çalışmalar yapılmakta olup bu çalışmalar sonucu bürokrasi 
azaltılmış ve izleme sistemi güçlendirilmiştir. 

Veri Paylaşım Protokolü 

İzleme ve denetim faaliyetleri kapsamında 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamına giren 
ürünlerin piyasa etkin takibini ve kontrolünü yapmak üzere, 15 Mayıs 2019 tarihinde Gelir 
İdaresi Başkanlığı ile protokol yapılmıştır. Protokol kapsamında elektronik ortamda; Katılım 
paylarının izlenmesi ve tahsili,İdari para cezalarının takibi, E-İrsaliye ve E-fatura bilgilerinin 
elektronik paylaşımını sağlayarak etkin izleme ve denetim yapılması amaçlanmaktadır.
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5.19. TARIM REFORMU  

5.19.1. Toprak Koruma ve Arazi Değerlendirme  

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na uygun olarak yürütülmekte olan 
tarım arazilerini koruma çalışmaları kapsamında Büyük Ovalar belirlenerek gerekli çalışmaları 
tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararı ile koruma altına alınmaktadır. 2020 yılı 
sonunda 315 adet büyük tarımsal ova ‘Büyük Ova Koruma Alanı’ olarak koruma altına alınmış 
toplam korunan alan miktarı 8.436.461,83 ha’a ulaşmıştır. Toprak Koruma Kurullarından 
onaylanarak intikal eden 37 adet ile ait 113 adet yeni taslak ova incelenmektedir. Ayrıca, 59 il 
için 1.485.000 ha alanı kapsayan toplam 185 adet taslak ova belirlenerek Toprak Koruma 
Kurulunda görüşülmek üzere Valiliklere gönderilmiştir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu 14’üncü maddesi uygulamalarında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için 
“Büyük Ova Uygulama Talimatı” hazırlanmış, 81 İle gönderilmiştir. 
Ülke bütününde 1/25.000 Ölçekli Arazi Kullanım Planı (AKUP) ve Plan Notları 81 il ve 922 ilçe 
sınırları esas alınarak hazırlanmaya başlanılmıştır. Projenin 2021 yılında tamamlanması 
planlanmaktadır. Proje ile tarım arazilerinin tarım dışı kullanımlara karşı daha etkin korunarak, 
tarım dışı talepler için alternatif alanlar tespit edilecektir.  
2021 yılında başlayıp 2024 yılında tamamlanması planlanan detaylı toprak etüt ve haritalama 
çalışmasının altlık haritaları, teknik ve idari şartnameleri ile yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır. 
Bu proje ile ülke genelinde tarım arazilerinin detaylı etütleri yapılarak toprağın fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik özelliği tespit edilerek toprak haritası hazırlanacaktır. 
FAO işbirliği ile yürütülen "İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda 
Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması Projesi (ILUP)" kapsamında Ankara ili 
Ayaş ilçesindeki toprak etüt ve haritalama çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışma ile toplam 
113.955 ha (53.789 ha tarım alanı) alanda örnek alınarak analizleri yapılmış ve toprak 
haritasına işlenmiştir. Ayrıca 33 mahallede sosyo-ekonomik analizlerin çalışmaları da 
tamamlanmıştır. Proje kapsamında Bakanık ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Proje Ekibinin katılımı ile online Proje Değerlendirme Toplantıları gerçekleştirilmiş, Kapasite 
Geliştirme ve Eğitim Faaliyetleri de beş aşamalı olarak webinar programı şeklinde yapılmıştır. 
FAO ile birlikte "Küresel Toprak Paydaşlığı Kapsamında Tarımsal Altyapı Hizmetlerinin 
Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Ulusal Eylem Planı" 
hazırlanmıştır. Eylem planının temelini oluşturan ve FAO tarafından basılan "Sürdürülebilir 
Toprak Yönetimi Gönüllü Kılavuz İlkeleri" türkçeye çevrilmiş ve hazırlanan doküman ilgili kurum 
ve kuruluşlara gönderilmiştir.  
Ülke genelinde faaliyetini sürdüren laboratuvarlarda 2020 yılında, Ayaş ilçesinde yürütülen 
Entegre Arazi Kullanım Planlaması Projesine (ILUP) ait tüm toprak örneklerinin tekrarları ile 
birlikte 2.046 adet sonda analizi, profil topraklarında ise 149 adet analiz tamamlanarak, toplam 
161.465 adet analiz gerçekleştirmiştir. Laboratuvarlara 188 adet denetim yapılmıştır.  
Toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarlarında, veri tabanının oluşturulması (TADLAB) 
ile elektronik ortamda yapılan tüm işlemler kayıt altına alınmaktadır. Bu sistem sayesinde 
toprakların parselden alınmasından, analizlerin sonuçlanacağı süreler en ince ayrıntısına 
kadar tespit edilmektedir. Sistemde yapılan analizler gerçek analiz miktarlarını göstermekte ve 
haksız ödemeler önlenmektedir. Ayrıca tüm laboratuvarların sistem üzerinden her türlü faaliyeti 
izlenmekte ve gerekli önlemler zamanında alınmaktadır. 
Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde yer alan 1.126 adet tarımsal amaçlı yapıya kullanım izni 
verilmiştir.  
Düzce, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Sakarya,  Samsun ve Zonguldak illerinde fındık alan bazlı 
destek ödemesi işlemleri ile Karaman ilinde arazi dağıtım projeleri kapsamında arazide ve 
büroda AKK (Arazi Kullanım Kabiliyet) çalışmaları yapılmış ve raporlar veri tabanına işlenmiş 
ve ilgili illere onaylanan haritalar gönderilmiştir. 
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aksaray,  Antalya, Aydın, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, 
Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Yalova ve 
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Yozgat illerinde yürütülen toplam 72 projede farklı kurum ve  kuruluş  tarafından yürütülmekte 
olan alt yapı, yatırım ve ÇED(Çevresel Etki Değerlendirmesi) projeleri için görüş, toprak ve 
AKUP haritaları hazırlanmış ve kurumlara gönderilmiştir.  
Gökçeada ve Bozcaada Master planları raporları tamamlanmıştır. 
2020 yılı içerisinde “5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu” na göre Tarım Dışı 
Amaçlarla Arazi Kullanım Taleplerinin Değerlendirilmesi Çalışmalarına ve valiliklerce verilen 
kararlara ve hazırlanan etüt raporlarına yapılan itirazların mahallinde incelenerek 
değerlendirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu çalışmalarla ilgili olarak 2020 yılında 27 il 
de 48 adet itiraz dosyası değerlendirilmiştir. 
5 Aralık Toprak Günü Etkinliği webinar semineri olarak düzenlenmiştir.  

5.19.2. Sulama Sistemleri ve Tarımsal Altyapı Hizmetleri  

2020 yılında bireysel tarla içi sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 
modernizasyonu ile ilgili destekleme usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını 
sağlayarak suyun etkin bir şekilde kullanılması sağlamak amacıyla Bireysel Sulama Hibe 
Desteklemeleri Kanun ve Tebliğ çalışmaları yürütülmüştür. 
TRGM 2020/7 no.lu Arazi Islahı ve Geri Dönüşüm Projeleri Hakkında Genelge onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir.  

5.19.3. Tarım Arazileri Yönetimi  

Tarım arazileri mirasa konu olması sebebiyle tarım arazileri sürekli parçalanmış, bölünmüş ve 
bugün ortalama işletme büyüklüğü 5,9 hektara (59 dekar) kadar düşmüştür. Böyle bir yapı 
içerisinde verimli bir tarımsal üretim yapmak ve gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek oldukça 
güçtür. Tarım arazilerinin miras ve satış yolu ile bölünmesinin önüne geçmek amacıyla 
hazırlanan ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 4721 Sayılı Türk 
Medeni Kanununda yapılan değişiklikler 15.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun 
uygulamalarında bugüne kadar yaklaşık 1.7 milyon hektar alanın satış ve miras yolu ile 
bölünmesi ve hisselendirilmesi önlenmiştir. 
2020 Yılında Yapılan Çalışmalar : 
5403 Sayılı Kanun’un tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesine yönelik 8. Madde 
uygulamalarının daha etkin, hızlı ve şeffaf bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile büyük yazılım entegrasyonlarından biri gerçekleştirilmiştir. 
Sistem 2019 yılı Eylül ayında 6 ilimizde pilot olarak uygulamaya açılmış olup, şu anda Bakanlık, 
81 il müdürlüğü ve 618 ilçe müdürlüğü olmak üzere, toplam 700 merkezde aktif olarak 
çalışmaktadır. Sistemin kullanılabilmesi amacı ile 1.500 personele eğitim verilmiştir.. 
TAY(Tarım Arazileri Yönetimi) portal sistemi ile tarım arazilerinin mülkiyet devrine ilişkin tüm 
işlemler tapu müdürlükleri ile il ve ilçe müdürlüklerimiz arasında online olarak yürütülmektedir 
Ülke genelindeki gelen tüm talepler Bakanlık tarafından izlenebilir hale gelmiş ve tapu 
müdürlüklerine verilecek cevaplar, hızlı ve mevzuata uygun hale getirilmiş, mülkiyet devrindeki 
gecikmeler önlenmiş ve cevaplar kayıt altına alınarak şeffaflık sağlanmıştır. Sistem il ve ilçe 
müdürlüklerindeki iş yükünü büyük ölçüde azaltmıştır. 
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda değişiklik yapan 7255 Sayılı Kanun 
4.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kanun değişikliği  ile; 

 Tarım arazilerinin satış işlemlerinde parsel bazında değerlendirme yapılması sağlanarak 
tarım arazilerinin satış işlemlerinde yaşanılan sıkıntılar giderilmiştir. 

 5403 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında anlaşma sağlayan ve intikal işlemlerini bir yıl 
içinde tamamlayan tüm mirasçılara vergi muafiyeti sağlanmıştır. 

 Tarım arazilerindeki en büyük sorunlardan biri olan hisselilik sorununun asgariye indirilmesi 
amacı ile hissedarlara satış işlemlerinde vergi, harç ve döner sermaye ücretlerinde muafiyet 
sağlanarak hisseliliğin azaltılması ve hissedarların kendi aralarında anlaşmaları teşvik 
edilmiştir. 

 5403 Sayılı Kanunla sınırdaş tarım arazilerine getirilen ön alım hakkı yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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5.19.4. Arazi Edindirme ve Değerleme 

6537 sayılı Kanun ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle; mülkiyetten kaynaklanan ihtilafların ya da sahiplerince 
ekonomik olarak işletilmesi mümkün olmayacak şekilde parçalanmış, hisselenmiş ya da üretim 
dışında tutulan tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve yeter gelirli arazi büyüklüğüne 
çıkarılması amaçlanmıştır. Arazi Edindirme ve Değerleme çalışmaları kapsamında ‘Tarım 
Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi (TED)’ kurulmuştur. Sistemin edindirme modülü 
04 Ocak 2021 tarihi itibariyle 81 İl Müdürlüğünde test kullanımına başlayacaktır. Değerleme 
modülünün de Nisan 2021’de sisteme alınması hedeflenmektedir.  
Tarım arazilerinin değerlemesi konusunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait "Silvan ve 
Çetintepe Barajlarının kamulaştırma alanlarında bulunan parsellerin değerleme çalışmaları 
Adıyaman ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilmiş hazırlanan rapor ilgili İdareye sunulmuştur. 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait Ankara ili Gölbaşı İlçesinde bulunan tarım arazileri 
ve üzerindeki yapıların kira değeri tespiti ve değerleme çalışmaları yapılmış hazırlanan rapor 
ilgili İdareye sunulmuştur. 
Arazi Dağıtım Çalışmaları: Hazine arazilerinin topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dağıtımı 
çalışmaları kapsamında bu güne kadar toplam 15 ilde, 200 köyde, 16.283 çiftçi ailesine 
1.045.589 dekar hazine arazisinin dağıtımı yapılmıştır. 2021 yılında toplam 6 ilde, 27 köyde, 
250.832 dekar hazine arazisinin dağıtılması hedeflenmektedir. 
Hazine Arazisi Kiralama Çalışmaları:3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine 
Dair Tarım Reformu Kanununa göre Uygulama Alanı ilan edilen bölgelerde arazi dağıtımı, 
toplulaştırma, arazi değişimi, iskân, tahsis gibi projeler gerçekleşinceye kadar hazine arazileri 
kiraya verilerek değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında 4 ilde (Şanlıurfa, Mardin, 
Çankırı ve Konya), 10.131 çiftçi ailesine 565.000 dekar alan kiraya verilmiş olup bu kiralama 
işlemleriyle hem hazineye gelir kaydedilmiş hem de tarım toprağı korunarak üretime 
kazandırılmıştır. 
Yabancıların Tarımsal Arazi Edinimi: 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesinde 
3/05/2012 tarih ve 6302 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle yabancıların tarımsal arazi edinimi 
izni kapsamında 2020 yılında 13 ilde 78 yabancı uyruklu kişiye 3.683 dekar tarımsal arazi 
edinimi için izinlendirme işlemi yapılmıştır. 
Atıl Tarım Arazileri ve Arazi Bankacılığı: 2020 yılı Atıl Tarım Arazileri tespiti çalışmalarının 
güncellenmesi yapılmış olup, 2021 yılında da Atıl Tarım Arazileri tespit çalışmalarına devam 
edilecektir.  Tarım arazilerinin alımı ve satımında aracılık yapılması ile kiracılık ve ortakçılık 
gibi üretim organizasyonlarının düzenlenmesi konularını içeren Arazi Bankacılığının kurumsal 
ve hukuki yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

5.19.5. Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma  

Tarımsal Kirliliğin Kontrolü ve Yönetimi: Türkiye’de Nitrat Direktifi Uygulamalarını geliştirmek 
ve devamlılığını sağlamak amacıyla Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin 
Kontrolü Projesi çerçevesinde tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin izlenmesi 
ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 2020 yılında tarım alanları içerisinde 
yüzey ve yeraltı sularında numune alma noktaları artırılarak kirlenmiş ya da kirlenme tehdidi 
altındaki suların belirlenmesi amacıyla 4820 su numune alma noktasına ulaşan izleme ağında 
sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği izleme çalışmaları yürütülmüştür. 
Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin tespiti amacıyla yapılan izleme çalışmalarının 20 ilde 20 adet 
Mobil Laboratuvar ve 61 ilde mobil kullanıma uygun laboratuvar cihazları ile yerinde yapılması 
sağlanmıştır.  
81 İl Müdürlüğünde oluşturulan izleme altyapısı ile yapılan analizler sonucunda elde edilen 
veriler, Nitrat Bilgi Sistemine (NİBİS) kaydedilmekte ve anlık olarak izlenmektedir. Yapılan 
izleme çalışmaları sonucunda yıllık yaklaşık 30.000 adet analiz yapılmaktadır. İzleme ağının 
genişletilmesiyle bu istasyonlardan alınan numune sayısı da artarak devam etmektedir. 
NİBİS’te oluşturulan numune takip sistemi ile su numunelerinin doğru zamanda, doğru yerden 
alınması ve analizlerin zamanında yapılması kontrol edilmektedir. NİBİS’te güncelleme 
çalışmalarına devam edilmiştir. 
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Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında il müdürlükleri tarafından çiftçi ve kamuoyunun 
farkındalığının arttırılması ile ilgili olarak 8496 kişiye eğitim verilmiştir. 
25 nehir havzasında Nitrata Hassas Bölgelerin yönetilebilir en küçük idari birimler bazında 
belirlenmesi, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenmesi için gerekli 
tedbirleri içeren hassas bölgeye özgü Tarımsal Eylem Planlarının hazırlanması ile karar verme 
sürecine ve oluşturulacak destekleme modellerine katkı sağlamak amacıyla uygulanacak 
tedbirlerin fayda maliyetinin belirlenmesi için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 
Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) ile yürütülen çalışmalarda 2019-2020 
döneminde 11 havzada Nitrata Hassas Bölgeler belirlenmiş ve bu havzalarda tarımsal kaynaklı 
kirliliği önlemeye yönelik tedbirleri içeren Nitrat Eylem Planları hazırlanmış ve eylem planlarının 
fayda maliyet analizleri yapılmıştır. 

Yürütülen Projeler:  

Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi (2015-2023) : Proje 
kapsamında; sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin izlenmesi, nitrata 
hassas bölgelerin belirlenmesi, iyi tarım uygulamaları kodunun ve eylem planlarının 
hazırlanması, iyi tarım uygulamaları kodunun uygulanabilirliğinin demonstrasyonlarla 
gösterilmesi, Bakanlık personelinin sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin izlenmesi ve iyi 
tarım uygulamaları kodu konusunda eğitilmesi, tarımsal kaynaklı kirlilik konusunda çiftçiler ve 
kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve uygulanacak tedbirlerin teşviki amacıyla 
desteklemelerle ilişkilendirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konularında 
faaliyetler yürütülmektedir. 
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi 
(2019-2020)- IPA II : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Stratejik Çevresel 

Değerlendirme Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında pilot 
havza olarak seçilen Kuzey Ege Havzasında çalışmalar yürütülerek Kuzey Ege Havzası Nitrat 
Eylem Planının Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Raporu hazırlanmıştır.  
İklim Değişikliğine Uyum Çalışmaları : İklim değişikliği çerçevesinde arazi kullanımı, arazi 
kullanım değişikliği ve ormancılık (AKAKDO) kapsamında sera gazı emisyon hesapları yıllar 
itibariyle yapılmakta ve raporlanmaktadır. AKAKDO çalışmalarında IPCC kılavuzuna göre 6 
temel arazi kullanım kategorisi belirlenmiştir. Bu doğrultuda; orman alanları dışındaki tarım 
arazileri, meralar ve otlaklar, sulak alanlar, yerleşim alanları ve diğer alanlar hesaplanmakta 
ve raporlanmaktadır. 2020 yılı itibariyle AKAKDO sektörü 94.5 Mt. CO2 eş değeri emisyon 
tutumu sağlamış olup Ülkesel net emisyonların azalmasına önemli katkıda bulunmuştur. 
2020 yılında hazırlanan Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterinde toplam emisyonlar 520.90 
Mt. CO2 eş değeri olarak gerçekleşmiş ve en büyük payı yüzde 71,6 ile enerji kaynaklı 
emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 
12,5 ile tarımsal faaliyetler ve yüzde 3,4 ile atık takip etmiştir.  
Yaşanması muhtemel tarımsal kuraklıkla ile ilgili olarak 2018-2022 Tarımsal Kuraklıkla 
Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konulmuş, 81 İl Müdürlüğünde İl 
Kuraklık Eylem Planları hazırlanmış olup; Tarımsal Kuraklık İl Kriz merkezleri oluşturulmuştur. 
İklim değişikliğinin tarıma etkileri ve buna karşı alınan önemleri anlatmak amacıyla “İklim 
Değişikliği ve Tarım” kitapçığı yayınlanmış olup ilgili kurum ve kuruluşlar ile İl ve İlçe 
Müdürlüklerine ulaştırılmıştır. Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık  
sektöründen kaynaklı emisyon ve yutak hesaplamalarına ait rapor kitap halinde yayınlanmıştır.      

Yürütülen Projeler: 

Ekosistem Odaklı Gıda Üretimini Teşvik Ederek Tarımsal -  Ekolojik Yönetim Sisteminin 
Geliştirilmesi Projesi :Yazım aşamasında olan proje kapsamında; “ekosistem odaklı gıda 
üretim modelinin” geliştirilmesi, benzer alanlarda yaygınlaştırılması için tarım-ekolojik yönetim 
stratejisinin oluşturulması, küçük ölçekli tarımsal işletmeleri güçlendirirken, tarımsal 
faaliyetlerden kaynaklı yeraltı su ve yerüstü su kütleleri ile toprak kirliliğinin önlenmesi, biyolojik 
çeşitliliğin korunması ve karbon yutak kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler için örnek 
bir üretim modeli oluşturulacaktır. 
Türkiye ile ASEAN Ülkeleri Arasında İşbirliği Fırsatlarının Tanıtılması İçin Tarım Sektöründe 
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İklim Değişikliğine Uyum Konusunda Tecrübe Paylaşımı Projesi :Projenin amacı, iklim 
değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği ile ilgilenen ASEAN 
üye devletlerinin (Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, 
Singapur, Tayland, Vietnam) kurumları ile Türkiye arasında bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve 
bu alanın gelişimi için zemin hazırlamaktır. 
Sürdürülebilir ve İklim Dostu Tarımsal Üretim İçin Ekosistem Hizmetlerinin Kullanımı ve 
Kaynak Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi : IPA III dönemi için hazırlanan ve sürdürülebilir 
tarımsal üretim ve kırsal kalkınmanın temin edilmesi, Avrupa Birliği çiftlikten çatala yeşil 
mutabakat stratejisinin tasarlanması ve uygulanması için tarım aktörlerinin kapasitesinin 
arttırılmasının amaçlandığı proje Avrupa Birliği Başkanlığında değerlendirme aşamasındadır.  
Düşük Karbon Salımı İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Projesi:Avrupa 

Birliği tarafından finanse edilen iki yıl sureli (2017-2020) toplam bütçesi 4.5 milyon Euro 
olan, yürütücülüğünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı, Bakanlığın paydaşı olduğu 
proje, 2017 yılında başlamış ve 27 Ağustos 2020 tarihinde çevrimiçi kapanış toplantısı ile 
tamamlanmıştır. 
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları (GEF) Projesi :Arazi 

bozulumu, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarım ve orman alanlarının verimli 
kullanımı çerçevesinde düşük karbon salımı teknolojilerinin adaptasyonu ve yaygınlaştırılması 
sureti ile tarım ve orman alanları arazi kullanımı yönetiminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  
İklim Dostu Tarım Uygulamaları kapsamında özel çiftliklerde koruyucu tarım 
demonstrasyonları için modeller geliştirilmesi tarımsal atıklardan metan alınması ve elektrik 
üretimi için biyolojik çürütücülere pilot ölçekte yatırım yapılması amacıyla 2 adet Konya 2 
adette Karaman da olmak üzere 4 adet hayvancılık işletmesi biyogaz tesisi kurulmuş olup, 
biogaz tesisleri çalışır vaziyette hazır hale getirilmiştir. Konya Kapalı Havzasında farkındalık 
çalışmaları yapılmıştır. Toprak altı damla sulama sitemleri kullanılarak proje sahası Konya ve 
Karaman illerinde elma bahçesi, şekerpancarı ve mısır için toplam 39 parsel (14 parsel 
şekerpancarı, 14 parsel mısır ve 11 parsel elma bahçesi) 840 dekar alanda demonstrasyon 
uygulamaları yapılmıştır. Şekerpancarı ve mısır için demonstrasyon uygulamaları 
tamamlanmış olup, elma bahçeleri ile ilgili uygulamalar ve faaliyetlerin tümü kurulmuş olan 24 
adet Uygulamalı Çiftçi Okulu (UÇO)  ile tarımsal kuraklıkla ilgili olarak çiftçilerimize 
ulaştırılmıştır. Sürdürülebilir arazi yönetimi için kolaylaştırıcı ortamın güçlendirilmesi bileşeni 
içerisinde  çiftçi ve çiftlik sahiplerinin güçlendirilmesi maksadıyla oluşturulacak çiftçi tarla okulu 
modelinde 7 bölgede 3 pilot alanda 31 adet Çiftçi Tarla Okulu kurulması planlanmıştır. 2019 
yılsonu itibariyle 24 adet Çiftçi Okulu kurulmuş olup, 7 adet Çiftçi Okulunun ise 2021 yılında 
kurulması planlanmaktadır. Ayrıca Bozulmuş Orman ve Meraların rehabilitasyonu başlığı 
altında 40 hektar (400 Dekar) mera ve otlak alanının rehabilite edilmesi planlanmış ve 2020 
yılı içerisinde büyük oranda tamamlanmıştır. 
Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi: 

Projede Ulusal Katkı Niyet’inin gerçekleştirilmesi için tüm paydaşların kapasitesinin 
geliştirilmesi, katkı çerçevesinde yer alan azaltım politikalarının etkinliğinin ve maliyetinin 
değerlendirilmesi, uyum bildiriminin hazırlanması amaçlanmaktır. Proje kapsamında, 2017 
yılından bu yana Türkiye'de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik 
kapasite geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. 
Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yaklaşımının Ulusal Düzeyde Yaygınlaştırılması 
Maksadıyla Yukarı Sakarya Havzasında Uygulanarak, ATD Hedeflerinin Oluşturulmasına 
Katkıda Bulunulması Projesi (2019-2023):  Arazi tahribatının dengelendiği (ATD) bir dünyaya 

ulaşma hedefi, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biridir. 
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar 
Konferansında (COP 12) ülkelerin "ATD Ulusal Hedeflerini" belirlemesi kararlaştırılmıştır. Bu 
kapsamda, GEF6 döneminde "ATD Yukarı Sakarya Havzası" Projesi BM Gıda ve Tarım 
Teşkilatı (FAO) işbirliği ile hayata geçirilmiştir. Proje Paydaşları; T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı (ÇEM, OGM, TRGM, TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve 
Finansman kaynağı; Küresel Çevre Fonu (GEF) olan, Yukarı Sakarya Havzası (Ankara, 
Eskişehir, Kütahya) uygulanacak olan proje 48 ay da tamamlanması planlanmaktadır.Projenin 
Amacı; ATD hedeflerinin belirlenmesi, planlanması ve karar verme süreçlerine katkıda 
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bulunulması için Yukarı Sakarya havzasında ATD yaklaşımının uygulanması ve ardından 
ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasıdır. Özetle bu proje, ATD hedeflerini eylemlere çevirecek bir 
dönüşüm projesidir. Bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler Uygulamalı Çiftçi Okulları(UÇO) ile 
gerçekleştirilecek olup, proje pilot alanlarında azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim 
(işlemesiz tarım), organik tarım, baklagil rotasyonu, sürdürülebilir sulama yönetimi için modern 
sulama teknikleri ve uygulamaları (damla sulama, su hasadı) ve yine sürdürülebilir toprak-
arazi-gübre yönetimi kapsamında malçlama, gübre yönetimi, kurağa toleranslı tohum çeşitleri 
uygulaması, tarımsal ormancılık, su ve rüzgar erozyon kontrolü, biyo- çeşitlilik ve mera 
yönetimi gibi konularındaki iş ve işlemlerin takibi koordinasyonu ve izlenmesi yapılmaktadır. 
Söz konusu projenin “Bileşen 3” kapsamında, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere, 
Yukarı Sakarya havzasında; iklim dostu tarım/ormancılık uygulamaları ile ilgili kurumsal 
kapasite geliştirme, farkındalık oluşturma ve proje sahasındaki bazı alanlarda demonstrasyon 
çalışmaları yürütülecektir.  
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) Bölgesi’nde Tarımın İklim Değişikliğine Uyum 
Kapasitesinin Artırılması Projesi (2019-2021) :İpekyolu Kalkınma Ajansı Çalışma Programında 

yer alan proje 2019 yılında başlamıştır. Yarı kurak bir iklime sahip TRC1 Bölgesi’nde, iklimsel 
veri setlerinin yanı sıra alana dair tarım ile alakalı coğrafi bilgiler de kullanılarak bölgenin 
zamansal tarımsal iklim değişikliği kırılganlık haritaları oluşturulmuştur. Adıyaman, Gaziantep 
ve Kilis’te gerçekleştirilen toplantılar, saha çalışmaları ve çiftçi görüşmeleri sonucunda hassas 
bölgeler için sosyolojik, ekonomik ve ekolojik olarak en uygun iklim ve doğa dostu tarım 
uygulamaları tespit edilmiştir. Çalışmalara 2020 yılında da devam edilmiştir. 

5.19.6. Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme 

Ekonomik Yatırımlar ve Makine Ekipman Desteklemeleri : Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında; 2020 yılı sonu itibariyle 1.365 adet tarıma 

dayalı ekonomik yatırım tamamlanarak 320 Milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. Devam eden 

projeler de dahil olmak üzere toplamda 382 Milyon TL. hibe ödemesi yapılmıştır. Genel 

toplamda Ekonomik Yatırımlara (biten + devam eden) projelere yapılan ödeme miktarı 3.4 

Milyar TL. olarak tespit edilmiştir. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 14 Kasım 2020 tarih ve 

31304 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tebliğ değişikliği ile 2020 yılı 

sonuna kadar devam ederek tamamlanmayan projeler için 15.03.2021 tarihine kadar süre 

uzatımına gidilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden yeni 4. beş yıllık dönem 

programının sürdürülebilmesi amacıyla 14. Etap Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve proje 

başvurularının yapılmasına başlanılmıştır. Programın 2021 yılında başlaması ve 2025 yılı 

sonuna kadar devam etmesi planlanmaktadır. 

Kooperatif Kredi Takipleri : 6736 Sayılı Kanundan faydalanarak borçlarını yeniden yapılandıran 

kooperatif ortaklarının borç ödeme ve muacceliyet işlemleri yapılmıştır. Bakanlık 

kaynaklarından düşük faizli kredi kullanan ve kredi geri ödemelerinde zorlanarak muaccel 

duruma düşen tarımsal amaçlı kooperatif ve ortakları için borç yapılandırma ve erteleme 

yapılması amacıyla 17.11.2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7256 Sayılı 

Kanunun 4. Maddesi 13 fıkrasına istinaden yapılandırma uygulaması yapılmıştır.  

Tablo 422: Yeni Kanun Düzenlemesi İle Yararlanacak Ortak Sayısı İle Hazineye Geri Dönüşü 
Sağlanacak Para Miktarı  

  (Adet)-(TL) 

Muaccel olan Kooperatif Sayısı(adet) 1.342 
Muaccel Olan Ortak/Tüzel Kişi (adet) 33.000 

Muaccel olan Borç Miktarı (TL) 740 Milyon 
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Yapılandırma ile 740 Milyon TL alacak %3 faiz ile geri ödenecek olup %9 temerrüt faizinden 
vazgeçilecektir.  Uygulama hakkında Genelge yayınlanmış, başvurular 2021 yılı Ocak ayı 
sonuna kadar alınmaya devam edecektir. 
Lisanslı Depoculuk Desteklemeleri: “Lisanslı Depolarda Ürün Depolama Kira Desteği” faaliyeti, 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp onaylanan icmaller üzerinden 2019 yılı 4. Dönem ve 
2020 yılı 1., 2. ve 3. Dönem Lisanslı depoculuk kira desteği olarak 118 lisanslı depoya 96 
Milyon TL. ödeme yapılmıştır. 17-21 Şubat 2020 arasında Lisanslı Depolarda Ürün Depolama 
Kira Desteği ile ilgili il müdürlükleri personelinin katılımıyla Ankara Kızılcahamam ilçesinde 
mevzuat ve değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 20/03/2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı «Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza 
Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ» çıkarılmış ve 
uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda; ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden 
ÇKS’ye kayıtlı üreticilere ilave kira desteği ,nakliye ve analiz ücreti desteği olarak 59,6 Milyon 
TL ödenmiştir. 2020 yılı Toplam Lisanslı Depoculuk Destekleme Ödemesi Tutarı 155,6 Milyon 
TL’dir. 
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi:Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi Destek 
programı 2019 yılı için pilot olarak İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya illerinde başlatılmıştır. 
Proje ile ilgili 213 başvuru alınmış olup, başvuru yoğunluğuna göre Mardin iline 30, Düzce ve 
İzmir illerine 25’er ve Amasya iline 20 proje olmak üzere toplam 100 proje için faydalanıcılar 
belirlenmiştir. Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimine yönelik projeler, yöresel ürünler ile 
tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler ve bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve 
depolanmasına yönelik projeler hibe desteği kapsamında değerlendirilmiştir. Uygulanan 
projelere 100 bin TL’ye kadar hibe ödemesi yapılmıştır. Yükümlülüğünü yerine getiren 98 proje 
sahibine (25 Düzce, 25 İzmir, 28 Mardin,  20 Amasya) 9.698.452 TL hibe ödemesi (komisyon 
dahil) işlemi yapılmıştır. Projenin 2021 yılında 81 ilimizde yaygınlaştırılması için çalışmalara 
başlanmıştır. 

5.19.7. Etüt ve Projeler (Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleri)  

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi(2016-2023):Proje ile Konya ve Karaman illerinin 
dağlık kısımlarında yer alan ilçeler ve bağlı köylerinde değer zinciri geliştirme, sürdürülebilir 
doğal kaynak yönetimi yoluyla ekonomik çeşitliliği destekleyerek kırsal yoksulluğu azaltmak 
amaçlanmıştır. Projenin toplam bütçesi 22.270.000 Euro’dur. Projenin hedef grubu; köylerde 
yaşayan, küçük ölçekli tarımsal üretim faaliyetleri ile kırsal göçe direnen, yoksul kadın ve 
erkeklerdir. Proje, Konya ili Ahırlı, Bozkır, Taşkent, Hadim, Yalıhöyük, Akören, Güneysınır 
İlçeleriile Karaman İli Merkez, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek İlçelerine bağlı 238 dağlık 
köyde uygulanmaktadır. 
2020 yılı yıllık çalışma plan ve bütçe hedeflerine göre projede; 

 Fiziksel İlerleme % 84 

 Finansal kullanım % 59  

 Hibe gerçekleşmeleri  % 73  

 Altyapı yatırımları % 100 olarak gerçekleşmiştir. 
Projenin genel finansal ilerlemesi Aralık 2020 itibariyle %36.2 olmuştur. 
2020 yılı içerisinde;  

 Konya ilinde 4 adet yüksek sistem bağ rehabilitasyonu, 7 küçük ölçekli güneş enerjili sulama 
sistemleri kurulumu demonstrasyonu, 8 adet çilek bahçesi kurulumu demonstrasyonu 
gerçekleştirilmiş, toplam 625.540 TL’lik yatırım yapılmıştır. 

 Karaman ilinde 10 köyde toplamda 5242 kadın çiftçimizin hem kendi kullanımları, hem de 
yerel pazarlarda satarak gelir elde etmek için kendi yetiştirdikleri ürünleri daha hijyenik 
koşullarda kurutarak, işleyerek satabilmeleri için 8 üzüm sıkma makinesi, 9 elma dilimleme 
makinesi, 7 ceviz soyma makinesi, 100 kurutma tezgahı, 10 vakumlu paketleme makinesi 
kullanımlarına verilmiştir.  

 Karaman Merkez Cerit Sulama Kooperatifine ait olan 96 KW’lık sulama kuyusunun enerji 
ihtiyacını karşılamak üzere güneş enerjisi sistemi kurulma işi tamamlanmıştır. 98 hane olan 
köyde 600 da sulanan alan 1200 dekara çıkarılmıştır. 



 

 

173 

 

 Konya ilinde 2019 yılı yatırımı kapsamında 12 mantar serası ve 26 adet elektrikli çit hibesi 
tamamlanarak 2020 yılı bütçesi dahilinde ödemesi gerçekleştirilmiştir.  

 Konya ve Karaman ilinde birçok altyapı yatırımı gerçekleştirilmiş, 300 adet sıvat ve 
borulardan oluşan hayvan içme suyu yapılarının Karaman merkez ve üç ilçesinde kurulumu 
tamamlanmıştır.  

 Konya ve Karaman ilinde toplam 65 adet yatırım daha tamamlanmıştır.  
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi: Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve 
Bartın illerinde yüksek kesimlerde yaşayanların, özellikle de gençlerin ve kadınların yaşam 
standartlarını ve gelir seviyelerinin yükseltilmesi ile piyasalara entegrasyonlarının 

iyileştirilmesinin amaçlandığı projede; 

2020 yılında;  

 6 İl’de 22 Ekonomik Kalkınma Kümesinde 3 yıllık Stratejik Yatırım Planları ile illerin 
ihtiyaçları ortaya konmuştur. 

 Güney-Güney İşbirliği kapsamında TIKA ile protokol hazırlığına başlanmış, ilk taslak 
oluşturulmuştur. 

 Kredi Garanti Fonu ile 08 Mayıs 2020 tarihinde Niyet Mutabakatı (MoU) imzalanmış ve IFAD 
uygunluk onayı alınmıştır. 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Satınalma ve Finans işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi için hizmet anlaşması imzalanmıştır. 

 2020 yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe hazırlanarak fon kuruluşu IFAD tarafından onay 
alınmıştır. 

 Planlanan faaliyetlere yönelik hazırlıkların başlatılması için pandemiye rağmen, Temmuz ve 
Ağustos aylarında 6 İle gidilerek İl Proje Yönetim Birimleriyle çalışılmıştır. 

 3 yıldır kaldırılamamış olan ön koşullar Ekim 2020 itibariyle kaldırılmıştır. 

 Proje kapsamındaki 6 il için 30 adet 4x4 Araç kiralaması ve IT ekipman alımı için UNDP 
tarafından ihalesi gerçekleştirilmiş olup, Ocak 2021 başında araçların illere teslimi 
sağlanacaktır. 

 Temmuz-Eylül 2020 de proje kapsamında bireysel hibelere yönelik olarak İllere 8.916 
başvuru yapılmış, hazırlanan hibe dosyalarının 6.792 adedi değerlendirilerek onaylanmıştır. 

 Bu başvurulardan 530 adedinin IFAD kredisinin Merkez Bankasına Aralık ayı başında 
aktarılmasının ardından ödemeler gerçekleştirilme aşamasına gelmiştir. 

 Proje kapsamında, yerel paydaşlar ile (İl Özel İdareleri, Belediyeler gibi)  daha önceki 
projelerde uygulanan yöntemler baz alınarak işbirliği yapılması ile altyapı yatırımlarının daha 
kısa sürede gerçekleştirilmesine yönelik,  iş yapım anlaşmaları düzenlenmiş, hazırlık 
çalışmaları Temmuz- Eylül 2020 de tamamlanmıştır.Bu doğrultuda proje kapsamında; 

o 5 Adet yöresel ürün pazarı yapımı (Adana, Osmaniye, Kastamonu) 
o 4 Adet hayvan pazarı yapımı (Adana, Kastamonu, Bartın, Sinop) 
o 2 Adet hayvan pazarı modernizasyonu gerçekleştirilecektir (Kastamonu, Bartın) 
o 2 Adet kesimhane yapılacaktır (Kastamonu, Bartın) 
o 32 Köyü Kapsayan 30 km arazi yolu yapılacak, ulaşılamayan tarım arazileri 

kolay ulaşılır hale getirilecektir (Bartın) 
o 6.650 da arazide yapılacak sulama sistemleri ile sulu tarım yapılmaya 

başlanacaktır. 
o 561 Adet sıvat, 21 Adet gölgelik yapılarak, hayvanların suya ulaşımı ve merada 

refahı sağlanacaktır. 
o 7 Adet Çiftçi Örgütü (Kooperatif, Birlik) desteklenerek üyelerine daha fazla gelir 

elde etmeleri sağlanacaktır. 
o 33 farklı konuda demonstrasyon alanları kurulacaktır. 
o 3.405 çiftçiye çeşitli konularda hibe destekleri verilecektir. 
o Adana ve Mersin illerinde geleneksel hayatlarını sürdüren 1.798 yörük ailesine 

yaşam çadırları ve güneş enerji sistemleri verilecektir. 
o Bunlar arasında yer alan Sinop Boyabat Belediyesi hayvan pazarı yapım işi 

tamamlanma aşamasındadır.  
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Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi : Artvin, Bayburt ve Erzurum illerinde seçilmiş 13 
mikro havzada JİCA kredisi ile finanse edilmektedir. Proje 31 Aralık 2021 tarihine kadar 
uzatılmıştır. Ancak ödenek olmadığından 2020 yılında faaliyet gerçekleştirilmemiştir. 
Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçleri Analiz Projesi (2017-2023): Projenin 
amacı; gıda sektöründe kırmızı et için, üretim ve işbirliği süreçlerini araştırmak, mevcut 
potansiyeli etüt etmek, uygun destek stratejisi ortaya çıkarıp destekleme modeli geliştirmek ve 
ülke geneli için uygulanabilir bir örnek model hazırlamaktır. 2020 Küme Eylem Planının 
Hazırlanması, Erzurum Kırmızı Et ve Süt Kümelenmesi İzleme, Değerlendirme ve 
Koordinasyon Faaliyetleri ile web sayfası yapılmış, “TGH Kümeleri Platformu” 
http://demo.tghkumelenme.org adresi ile web sayfası test için kullanıma açılmıştır. 
Pandemiden dolayı proje çalışmalarına bir süreliğine ara verilmiştir. 

5.19.8. AB Yapısal Uyum ve IPARD Yönetim Otoritesi  

 “IPARD II Programı Danışmanlık Hizmetleri Tedbiri İçin Kapasite Oluşturma Projesi” 
kapsamında kapanış toplantısı gerçekleştirilmiş ve proje sonuç raporu hazırlanmıştır. 42 bin 
adet liflet ve broşür Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine dağıtılmıştır. 
2020 yılı içerisinde AB Komisyonu ve ilgili paydaşlar  ile online olarak 1 adet IPARD İzleme 
Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
16 ilde IPARD programının tanıtımı amacıyla online toplantılar gerçekleştirilmiş, IPARD 
programı yatırımcı rehberi hazırlanmıştır. 
Kırsal Turizmde IPARD Programı Teknik Destek Tedbiri kapsamında uygulanan “IPARD Kırsal 
Turizm Projelerine Yönelik İyi Uygulama Örneklerinin Ziyareti" Projesi ile IPARD Programından 
faydalanan 12 adet Kırsal Turizm işletmesi ziyareti gerçekleştirilmiş ve tanıtım ve bilgilendirme 
amacıyla röportajlarında yer aldığı kırsal turizm kitapçığı bastırılmıştır. 
2020 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen “Tarım-Çevre Kapsamındaki Alt Tedbir Çalışmaları İçin 
Teknik Destek (Technical Assistance for The Sub-Measure Studies Under Agri-Environment)" 
isimli projenin ilk aktivitesi biyoçeşitlilik alt-tedbiri paketleri için yapılacak ödemelerin 
hesaplanmasında kullanılacak verilerin toplanılması hedeflenmiştir. Aynı projenin ikinci 
aktivitesi kapsamında erozyon alt-tedbirinin uygulandığı Beypazarı ilçesi ziyaret edilerek 
çiftçilerle görüşülmüş ve uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.  
IPARD II kapsamında yapılan beşinci ve altıncı Program değişiklikleri (Modifikasyonlar), 
sırasıyla Mart ve Aralık 2020’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. 
2014-2020 Dönemi Ulusal Kırsal Kalkınma Strateji Belgesinin uygulama süresi 2020 yılında 
sona ermiştir. Bu kapsamda 2021-2023 Dönemi UKKS-III hazırlık çalışmalarına 
başlanabilmesi için mevzuat çalışması yapılmış ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) 
Belgesinin hazırlanmasına ilişkin “2020/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” 27 Ekim 2020 
tarih ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla 
birlikte Taslak UKKS-III hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 
LEADER Tedbiri kapsamında; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12 Eylül 2019 
tarihinde Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik 
Yedinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştır. Bu çağrı kapsamında Yerel Eylem Grupları (YEG)  
hazırladıkları Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS) ile başvuru yapmıştır. 16 Aralık 2019 tarihinde 
sona eren başvurulara, 53 YEG başvuruda bulunmuştur. Yönetim Otoritesi tarafından 
oluşturulan bağımsız bir Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek, tamamı 
desteklenmeye uygun bulunmuştur. Pandemi nedeniyle YKS değerlendirme süreci dijital 
ortamda gerçekleştirilmiştir. “Yerel Kalkınma Stratejileri Değerlendirmesinin Nihai Sonuçları” 
16 Haziran 2020 tarihinde www.ipard.gov.tr ve www.tkdk.gov.tr sayfalarında ilan edilmiştir. 
LEADER Yaklaşımının Uygulanmasına Yönelik Eğitimler için Teknik Destek Projesi” 
kapsamında “LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) Değerlendirici Eğitimi” 25-
27 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir. Eğitim; hem 
teorik hem de interaktif tabanlı pratik yöntemlerle LEADER Yaklaşımı Hakkında Genel 
Bilgilendirme ve IPARD Programında LEADER Tedbiri, YEG ve YKS Uygunluk Kriterleri, Yerel 
Kalkınma Stratejisi İçeriği ve Hazırlama Süreci, Küçük Projelerin Belirlenmesi ve Uygulanması, 
YKS Bütçe, Finansal Tablolar ve Eylem Planlarının Değerlendirilmesi, Yerel Kalkınma 
Stratejilerinin Değerlendirilmesi ile Katılımcılarla Simülasyon ve Örnek Uygulama konu 
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başlıkları üzerinden yürütülmüştür. 
YEG ile ortak kullanıllan bir iletişim adresi oluşturulmuş ve aktive edilmiştir 
(leaderyeg@tarimorman.gov.tr). Yerel Eylem Gruplarının, Stratejilerini uygulama sürecinde 
LEADER Tedbiri bütçesinden karşılanmak üzere istihdam edecekleri yönetici ve uzman 
alımları ile ilgili "YEG Müdürü, YEG Uzmanı Değerlendirme formu ve İşe Alım işlemleri" 
formları hazırlanarak www.ipard.gov.tr ve www.tkdk.gov.tr sayfalarında yayınlanmıştır. Yerel 
Eylem Gruplarına yönelik “Yıllık Uygulama Planı Hazırlama Eğitimi” 03 Temmuz 2020 tarihinde 
online olarak gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimde verilen bilgiler doğrultusunda YEG’lerin 
hazırlamış olduğu Yıllık Uygulama Planı taslakları 8-9 Temmuz 2020 tarihinde yine online 
yapılan toplantılarda değerlendirilmiştir. 12 ildeki toplam 50 YEG iki gün boyunca 5 grup 
halinde toplantıya katılımı sağlamıştır. Yerel Eylem Gruplarının Yıllık Uygulama Planı 
hazırlamalarında yardımcı doküman olarak düzenlenen Yıllık Uygulama Planı Rehberi ve 
örnek olarak doldurulmuş bir Yıllık Uygulama Planı versiyonu, www.ipard.gov.tr ve 
www.tkdk.gov.tr sayfalarında yayınlanmıştır. 
5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında Romanya ve Bulgaristan'ın birlikte düzenlediği LEADER 
“Toplum Temelli Yerel Kalkınmanın Geleceği" konulu Uluslararası bir konferans 
gerçekleştirilmiştir. Canlı ve Türkçe çevirili olarak yapılan toplantı www.ipard.gov.tr ve 
www.uka.org.tr web sitemiz üzerinden yayınlanmış olup, söz konusu toplantıdan YEG 
Temsilcileri de bilgilendirilerek, katılımları sağlanmıştır. 
13-14 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara ilinde Ulusal Kırsal Ağ tematik toplantıları 
gerçekleştirilmiştir. Tematik konular LEADER, kırsal turizm, kırsal alan tanımı, kısa tedarik 
zinciri, kırsal altyapı, inovasyon, küçük çiftçilerin desteklenmesi, tıbbi ve aromatik bitkilerdir. 7-
9 Aralık 2020 tarihinde Ulusal Kırsal Ağ kapsamındaki UKA Kongresi/UKAFEST Etkinliği 
içerisinde LEADER Oturumu gerçekleştirilmiştir. Ulusal Kırsal Ağ Kapasitesinin 
Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Projesi kapsamında; 42 IPARD ilinde TOB/TKDK 
koordinasyonunda ilgili tüm yerel paydaşların katılımcı toplantıları ile toplam 126 iyi Uygulama 
Örneği (kırsal kalkınma yatırımları projesi) seçilmiştir. Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı 
Toplantısında, Türkiye'deki kırsal kalkınma için 8 tema üzerine derinlemesine tartışmaları ve 
çoğunlukla Avrupa Birliği IPARD projeleri tarafından finanse edilen en iyi 42 projeden oluşan 
bir etkinlikten oluşmuştur.  
16 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi Gülanta etkinliği gerçekleştirilmiştir. TAB sektörü yol haritası 
ve ulusal kırsal ağ yerel yol haritası belirlenmiştir. 
IPA’yı uygulayan Bakanlıklardan, Hazine Müsteşarlığı’ndan, TÜİK’den ve TKDK’dan alınan 
bilgiler doğrultusunda IPARD Yönetim Otoritesi tarafından IPARD II 2.Yıllık Uygulama Raporu   
türkçe ve ingilizce olarak hazırlanmıştır. Onaylanan rapor, 29 Haziran 2020’de AB 
Komisyonu’na sunulmak üzere AB Başkanlığı’na sunulmuştur. Komisyon, 13 Temmuz 2020 
tarihli mektup ile raporun temel şartları karşıladığını, 24 Eylül 2020 tarihli mektup ile rapora 
ilişkin yorumlarını bildirmiştir. Komisyon’un yorumları doğrultusunda, ilgili kurumlarla 
yazışmalar yapılmış ve güncellenen rapor 28 Aralık 2020’de AB Başkanlığı’na sunulmuştur.  
Kırsal Kalkınma Programlarının kalite ve etkinliğini sürekli iyileştirmek ve kolektif yapılar 
tarafından yapılacak başvuruların sayısını arttırmak için veri sağlamak, kolektif başvuruların 
başarı ve başarısızlığına neden olan/ katkı yapan faktörlerin belirlenmesi, gelecek 
programların tasarımında kullanmak üzere alınan dersler ve iyi uygulamaların ortaya 
konulması amacıyla; “IPARD Programı Kapsamında Kolektif Yapı Başvurularının 
Değerlendirilmesi için Teknik Destek” projesi 16 Ocak 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca 
Değerlendirme Prosedürü kapsamında IPARD III Programı hazırlıkları bünyesinde Ex-ante 
Değerlendirmenin yapılabilmesi için de konuyla ilgili taslak ToR (Terms of Reference/Teknik 
Şartname) hazırlanmıştır. 

5.19.9. Entegre Idare ve Kontrol Sistemi  

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Çalışmaları :  Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin kurulması 
yoluyla desteklemelerin sevk ve idaresinin sağlanarak tarımsal desteklerin doğru yönetilmesi 
ve denetimi için oluşturulan mekanizmalar ile çiftçilere yapılacak ödemelerin doğruluğunu 
güvenlik altına alıp hatalı bildirimleri önlemek ve özellikle arazisini eken gerçek çiftçilerin 
arazilerine göre destek almasını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tamamlanan alt 



 

 

176 

 

projeler aşağıda açıklanmıştır. 
LPIS Sisteminin Sayısallaştırılması Projesi: Türkiye’de arazi örtüsü sınıflandırması yapılmış, 

30 cm çözünürlükte ortofotolar ve sayısal yükseklik modeli elde edilmiştir. Proje ile Türkiye’nin 
yüksek çözünürlükte ortofotolarla tarım ve tarım dışı alanlarının arazi örtüsünü belirlemiştir. Bu 
Coğrafi Bilgi Sistemi altlığı olarak kullanılmakta ve Milli Savunmadan Ulaşım sektörüne kadar 
pek çok kurumla da paylaşılmaktadır. AB projesi kapsamında hava fotoğrafları çekilmiş, 
sayısallaştırılmış ve AB standartlarında kalite kontrol prosedüründen geçirilmiştir. Proje 
kapsamında 9 uçakla 241.000 hava fotoğrafı çekilmiş, 780.000 km2 alanda yaklaşık 250 

operatör ile 13.5 milyon poligon sayısallaştırılmıştır. 

Çapraz Uyum Kurallarının Uyumlaştırılması Projesi: Çapraz Uyum, arazinin iyi tarım ve çevre 

koşulunda korunması şartı yanında çevre, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, hayvan refahı 
konusundaki temel standartlara çiftçinin uyumu ile doğrudan ödemeleri ve bazı kırsal kalkınma 
tedbirlerini ilişkilendiren bir mekanizmadır. Çapraz Uyum kuralları, tarımsal desteklemelerden 
faydalanabilmek için her bir çiftçinin uyması gereken kurallar bütünüdür. Türkiye’nin Ortak 
Tarım Politikası ve AB destekleme mekanizması ile uyumlu hale gelebilmesi için Entegre İdare 
ve Kontrol Sistemi çalışmaları ile ilişkili olan “Çapraz Uyum Kurallarının Uyumlaştırılması” 
projesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Proje ile alan bazlı desteklemelerin uygulanabilmesi 

için gerekli koşullar belirlenecektir.  

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi ve Yerinde Kontroller İle Risk Analizi 
Eğitimi Projesi (IACS): IACS Yazılımının Geliştirilmesi ve Yerinde Kontroller ile Risk Analizi 
Eğitimi AB Projesi ile tarımsal desteklemelerin sevk ve idaresini sağlaması planlanan IACS 
yazılımı geliştirilmiş ve yapay zeka uygulaması olan “Alan İzleme Sistemi” de yazılıma entegre 
edilmiştir. Alan İzleme Sisteminin amacı, tahmin sonuçları ile örnekleme planına göre seçilen 
çiftçilerin beyanlarının karşılaştırarak hatalı beyanların önüne geçilmesi, yerinde kontrollerin 
yerine yapay zekânın kullanılmasıdır. Harita Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol neticesinde, 
sağlanan API web servisi ile güncel ortofotolar anlık olarak IACS yazılımında 
görüntülenebilmektedir. IACS master planı hazırlanmış, yönetmelik taslağı oluşturulmuştur. 
Donanım altyapısının iyileştirilmesi amacıyla sunucu alımı için işlemler başlatılmıştır. IACS için 
gerekli olan insan gücünün oluşturulmasına yönelik eğitimler AB projeleri ile verilmiş olup, 
IACS, Çapraz Uyum ve Etki Analizi konularında kapasite oluşturulmuştur. 

Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Oluşturulması Projesi: Çapraz uyum kurallarının çiftçiler 
tarafından anlaşılması ve uygulanabilmesi için AB üye ülkelerinde kullanılan “Çiftlik 
Danışmanlık Sistemi”nin kurulması için hazırlanan AB projesi başarılı bir biçimde 
tamamlanmıştır. Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin (IACS) unsurlarından biri olan Çiftlik 
Danışmanlık Sisteminin IACS ile eş zamanlı olarak kurulması sağlanacak ve birbirine 
entegrasyonu gerçekleştirilecektir. Ayrıca iyi tarım ve çevre koşulları, çapraz uyum kurallarına 
uyum gibi konularda henüz bir farkındalık olmadığından Çiftlik Danışmanlık Sistemi Projesinin 
bu konuda olan ülke eksiğini gidermeye katkısı olacaktır.  

Üretimden Bağımsız Tarımsal Desteklemeyi Düzenleyici Etki Analizi (DEA) Hazırlanmasına 
Yönelik Kapasite Geliştirme ve Teknik Yardım Projesi: Projenin hedefi; alan bazlı ve doğrudan 

ödemelerin tarım sektörüne ekonomik ve sosyal etkilerinin analiz edilmesi, Avrupa Birliği 
müzakereleri çerçevesinde 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı kapsamında açılış kriterlerinden 
birisi olan “Tarımda Üretimden Bağımsız Doğrudan Destek Strateji Belgesi”nin tamamlanması, 
Bakanlıkta Düzenleyici Etki Değerlendirme kapasitesinin oluşturulmasıdır. İlgili kurum ve 
kuruluşlarla ( FAO Ankara Temsilciliği, TMO, Dünya Bankası) istişareler yapılmıştır. 
Bakanlıkça yürütülen ilgili diğer projelerle (IACS Yazılımı projesi, Çapraz Uyum projesi) bilgi 
alışverişinde bulunulmuştur. Sosyal ve ekonomik etki analizi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve 
Ankara’nın 3 farklı ilçesinde bu çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Üretimden bağımsız 
desteklemeler için taslak mevzuat hazırlanmıştır. Projenin ikinci yılında ise oluşturulmuş olan 
DEA grubuna gerekli eğitimler verilmiş ve örnek DEA çalışmaları yaptırılmıştır. 100 kişilik 

Bakanlık personeli için eğitim verilmiştir.  

Coğrafi Bilgi Sistemleri: Tarım Bilgi Sistemi dâhilinde bulunan CBS modülü aracılığı ile; 

 Uzaktan Algılama yöntemleri de kullanarak mevcutta var olan kadastral altlıklı tarım (üretim) 
parsellerinin güncelleme işlemleri ülke bazında tamamlanmıştır. 
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 TKDK projelerine altlık olmak üzere tarım parsellerinin eğim ve yükseklik bilgisi de içeren 
servis entegrasyonu tamamlanmıştır. 

 TARSİM’e sağlanan tarım parsel verilerinde entegrasyon tamamlanmıştır. 

 ÇAYKUR’a servis edilen çay alanları verisi yetki bazında düzenlenebilir hale getirilmiştir. 

 Fındık desteklemelerine altlık olan Arazi Kullanım Kabiliyeti ve Eğim değerlerinin parsel 
bazında hesaplanmasının sistem üzerinden otomatik hale getirilmesi sağlanmıştır.  

 Arazi Kullanım Kabiliyeti haritası Fındık Desteklemesi alan iller için araziden gelen veriler 
doğrultusunda güncellenmiştir. 

 Arazi Parsel Tanımlama Sistemi (LPIS) Kapsamında elde edilen yeni veriler doğrultusunda 
parsel bazında eğim ve yükseklik değeri sistemde otomatik olarak hesaplanır hale getirilmiştir. 

 Lisanslı Depolama Alanlarının mekânsal olarak TÜKAS’a kayıtları sağlanmıştır. 

 Doğadan toplama alanlarının mekânsal olarak TÜKAS’a kayıtları sağlanmıştır. (Organik 
üretim yapan firmaların TÜKAS’a kayıtları mecburidir.) 

 Toplulaştırma alanlarında yeni tapu alanlarının desteklemelere konu olabilmesi için 
kadastronun verileri sisteme atmasının beklenmesinin önüne geçilmiştir. 

 Kadastral altlığın değiştiği alanlarda toplu tarım parselleri üretim işlemleri yapılmıştır.  

 Tarım istatistikleri güncel olarak sistem üzerinden yayınlanmıştır. 

 Sistemde mevcut olan veri katmanları kurum içi ve kurum dışı olmak üzere web servisler 
aracılığı ile paylaşılmıştır. 

 LPIS kapsamında çekimi tamamlanan 30 cm mekânsal çözünürlüklü ortofoto görüntülerin 
sistem üzerinden merkez, taşra ve kurum dışı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Harita Genel 
Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı.vb.) paylaşımı sağlanmıştır. 

 Tamamen ücretsiz olan Sentinel-2 uydusu sisteme dahil edilmiştir. Bu sayede hem Bakanlık 
hem de taşra teşkilatındaki personel 5 gün çekim sıklığı olan ücretsiz temin edilen uydu 
görüntüsüyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir.  
Pamuk ve Mercimek Desteği Talebinde Bulunan Parsellerde Beyan Doğruluğunun Tespiti 
Projesi:“Çiftçi Kayıt Sistemi” kapsamında kullanım şekli pamuk ve mercimek olarak bildirilen 

parsellerde destek ödemesine uygunluğun sorgulanması amacıyla ilgili parsellerde 2020 
yılında pamuk ve mercimek yetişme durumunun uzaktan algılama teknikleri yardımıyla tespiti 
için çalışma başlatılmıştır. Proje kapsamında doğru kişiye doğru miktarda destekleme ödemesi 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
TUCBS Çalışmaları: Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi temel alınarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Genel Müdürlüğü uhdesinde Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler arasında coğrafi verilerin birlikte çalışabilirlik 
esaslarına uygun olarak paylaşımı ve kullanımı amacıyla coğrafi veri temalarına ilişkin 
standartların belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda Bakanlık 
sorumluluğundaki veri temalarına ilişkin standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. 

Tarım Bilgi Sistemi (TARBİL):TARBİL projesi çok geniş kapsamlı bir proje olup, 3 ayaktan 

oluşmaktadır. 

1. Tarım Bilgi Sistemi ile çiftçilerimiz ve ilgili kişiler Çiftçi Kayıt Sistemine başvurmaktalar 
ve ilgili oldukları tüm destek başvurularını buradan yapmaktadırlar. Hayvan kayıt, 
doğum, ölüm, sözleşmeli üretim, gıda denetimleri, vb. geniş bir yelpazede olan konular 
dijital ortamda aktarılmakta ve kayıtlar tutulmaktadır. 

2. TARBİL Projesinin ikinci ayağını uydu teknolojileri oluşturmaktadır. Çeşitli uydu 
teknolojilerinden alınan bilgiler, haritalar ve veriler TARBİL yazılımlarında altlık olarak 
kullanılmaktadır. 

3. TARBİL Projesinin üçüncü ayağı tarımsal - meteorolojik ve fenolojik istasyonlardır.  
 

TBS Çalışmaları:Tarım Bilgi Sistemi ve bağlı modüller için taşra teşkilatı ve diğer ilgili Genel 
Müdürlüklerden resmi yazı, telefon ve mail ile gelen tüm sorun ve istekler TBS destek 
platformundan ilgili yazılımcılara iletilerek, Proje Yönetim Koordinatörlüğü ile koordineli olarak 
yaşanan sorunlar çözülmüş ve talepler değerlendirmeye alınarak işlemler başlatılmıştır. 
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Sunucu servis talepleri karşılanarak gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. 

Tarımsal Gözlem İstasyonları: Tarımsal kuraklığın daha etkin olarak izlenebilmesi ve bu yönde 

ülkesel politikalar geliştirilebilmesi için TARBİL kapsamında çalışan 440 adet tarımsal 
meteorolojik – fenolojik gözlem istasyonlarının bakımlarının yapılması amacıyla gerekli olan 
envanter analizi çalışmaları sonucunda 2020 yılı Ocak ayında Ankara Valiliği Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı ile ihaleye çıkılmış olup, ihale Ankara Valiliği tarafından iptal 
edilmiştir. İptal edilme nedenleri ve çözümler araştırılmakta olup, bakım ve geliştirme 

faaliyetleri için gerekli olan çalışmalar devam etmektedir.  

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): ÇMVA uygulamaları 22 Ocak 2009 tarihli ve 27118 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca devam etmektedir. İşletmelerin doldurduğu Çiftçi 
Kayıt Defterleri, işletme ziyaretleri ve anket yoluyla elde edilen verilerin girişleri yapılarak 
oluşturulan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine (ÇMVA) Dahil Olan Tarımsal İşletmelere 
Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında; 2019 yılında sisteme dahil 
olarak veri paylaşan 4.986 işletmeye işletme başına 600 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 
ÇMVA Sisteminin gerek veri kalitesinin gerekse veri kullanımının geliştirilmesinin amaçlandığı, 
veri toplama metodolojisinin analiz yoluyla değerlendirilerek taslak bir yasal altyapı 
oluşturulmasının hedeflendiği “ÇMVA: Hedef 2020” isimli 18 ay sürecek olan AB teknik destek 

projesinin uygulamasına ise 21 Şubat 2020 tarihinde başlanmıştır.  

Yıllık ÇMVA Raporlarının hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Paydaş ziyaretleri ve AB 
ülkelerine teknik ziyaret gibi faaliyetler ise pandemi nedeniyle proje süresini aşmayacak şekilde 

sonraki aylara ötelenmiştir.  

Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS):TÜKAS ile ülkede faaliyet gösteren tüm tarımsal 
işletmelerin tarımsal varlık bilgilerinin tamlığının sağlanması ve güncellenmesi 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, TÜKAS Yönetmeliği 18.02.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sistemde tüm tarımsal işletmelerin tarımsal 
üretimleri, arazi bilgileri, hayvan varlıkları, alet ve ekipman bilgileri, sulama durumlarına ilişkin 
bilgilerin kayıt altına alınması temel amaçtır. 2020 yılında sistemin güncellenmesi amacıyla il 
ve ilçe müdürlüklerinden gelen veriler toplanarak, yaklaşık olarak 3000 kullanıcı incelenmiş 

pasif durumdakiler silinerek aktif durumdakilere ise yetki tanımlanmıştır. 

LOG Kayıtları ve Detaylı Raporlamalar: Detaylı Log Kayıtlarına ihtiyaç duyan ve bu kayıtlara 
erişim ve talep yetkisi olan idari birimlerden resmi yazı ile gelen istekler, sistem veri 
tabanlarından sorgulanarak hazırlanmış ve teslim edilmiştir. Yine aynı şekilde bilgi sistemlerine 
ait veri tabanlarına bağlı olarak çalışan iş zekası ve iş analitiği çözümleri ile TBS’ye kayıtlı 
Türkiye Geneli, il, ilçe ve kişi bazlı olarak başta işletme ve hayvan  verileri olmak üzere 
sistemler üzerindeki bir çok veri yetki ve rol bazlı olarak sunulmuştur.  Karar vericiler, politika 
üreticiler ve sistem kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu ve Tarım Bilgi Sistemi, Hayvan Bilgi Sistemi 
gibi temel veri tabanlarında tutulmakta olan veriler talepler doğrultusunda da uygun 
yöntemlerle iç ve dış paydaşlarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu standartlarına uygun 

olarak paylaşılmıştır. 

Özel Yazılımlar, Geliştirilmiş ve Geliştirilmesi Devam Eden Yazılımlar,    

 Tek Pencere Sistemi, 

 Sanal Pos ile Ödeme Sistemi, 

 E-Belge entegrasyonları, 

 İç Denetim Başkanlığı yazılımı, 

 Şeker Dairesi Başkanlığı ile koordine geliştirilmiş Pancar Kayıt Sistemi, 

 Tek Nokta Oturum yazılımı, 

 Çiftçi Portalı, 

 Hayvan Bilgi Sistemi kapsamındaki modüller, 

 Tarım Bilgi Sistemi Kapsamındaki modüller, 

 Hayvansal Ürünler İthalat İhracat Modülü gibi modüllerin ve sistemlerin bakım, güncelleme 
ve geliştirilme faaliyetleri 2020 yılında da başarı ile yürütülmüştür. 
Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Dönüşüm Projesi Kapsamındaki Faaliyetler: Online olarak 
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verilebilecek hizmetlerin e-devlet üzerinden verilmesi projesi, Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi uhdesinde vatandaşa, kamu ve özel sektör çalışanlarına daha verimli ve etkin 
hizmet vermek düsturu ile devam ettirilmektedir. Bakanlığımızın sunduğu hizmetler 
kapsamında 272 kapının 174 adedi vatandaşa (G2C), 56 adedi özel sektöre (G2B) ve 42 adedi 
kamuya (G2G) hizmet vermeye devam etmektedir. 

Bürokrasiyi azaltmak için, yalınlaştırma çalışmaları kapsamında bu yıl itibari ile tamamlanmış 
olan yazılımları geliştirmeye,sistemlere yeni özellikler katmaya devam edilmektedir. Bu 

doğrultuda tüm il ve ilçelerdehizmetlere ait ödemeler için online ödeme imkanı sağlanmıştır. 

Kalite Yönetimi Çalışmaları, ISO 27001: Yazılım faaliyetleri ve bu faaliyetlere bağlı çalışmalar 
ISO 27001 kapsamına göre yapılmaktadır. Tüm toplantılar kayıt altına alınarak erişilebilir 

şekilde dokümante edilmektedir 

5.19.10. Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon 

Tarımsal Sulamada Kullanılan Elektrik Tüketim Bedelinin Desteklenmesi: Bazı İllerde Tarımsal 
Sulamada Kullanılan Elektrik Tüketim Bedelinin Desteklenmesine İlişkin karar kapsamında 
Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde tarımsal sulamada kullanılan 

elektrik tüketimleri için destekleme ödemeleri yapılmıştır. 

Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri: “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas 
Deney ve Denetimleriyle İlgili Tebliğ” hükümleri uyarınca yetkilendirilmiş deney kurumları 
tarafından yapılan deneyler sonucunda elde edilen deney raporlarına dayanılarak “Zirai 
Kredilendirme Belgeleri” düzenlenmektedir. 2020 yılında tarımsal mekanizasyon araçları için 
yetkilendirilmiş deney kurumlarınca üretilen deney raporu sayısı 1109 adet, deney raporlarına 

dayanarak düzenlenen “Zirai Kredilendirme Belge” sayısı ise 981 adettir. 

5.19.11. Teşkilatlanma  

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler : Konu bazında, belirlenen bölgelerde tarım, hayvancılık, 
ormancılık, çay, sulama ve su ürünlerinde faaliyet gösteren 115 adet kooperatif bölge birliği ve 
1 adet Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği olmak üzere toplam 116 adet Kooperatif Bölge 
Birliği kurulu bulunmaktadır. Söz konusu kooperatif birliklerine kayıtlı ortak kooperatif sayısı 
ise 5.623’dür. 
5330 sayılı Kanunla Değişik 1581 sayılı Kanun kapsamında belirlenen bölgelerde ise, 17 adet 
Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği kurulu bulunmakta olup, bu bölge birliklerine üye 
kooperatif sayısı ise 1625 dir. Tarım kredi kooperatiflerinin bölge birliklerine katılımı %100’dür. 
1163 sayılı Kanuna göre kurulan tarımsal kooperatiflerin oluşturduğu farklı türde 7 adet, 1581 
sayılı Kanuna göre 1 adet olmak üzere, ulusal düzeyde 8 adet Kooperatif Merkez Birliği kurulu 
bulunmaktadır.  
Tarımsal Üretici Birlikleri: 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun kapsamında; Tarımsal 
Üretici Birliklerinin ürün ve ürün grubu bazında dikey örgütlenmesine yönelik olarak; Süt, 
Kırmızı Et, Kanatlı Hayvan Eti, Yumurta, Bal, Meyve, Tarla Bitkileri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
ve Deniz Ürünleri Avcıları ile ilgili olmak üzere 9 adet Üretici Merkez Birliği kurulu bulunmakta 
olup, bu üretici merkez birliklerine üye üretici birliği sayısı toplam 601, bu birliklerdeki üye sayısı 
ise 277.017’dir. 
5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında; asgari ilçe düzeyinde bitkisel ürün 
grubunda 235 birlik, 21.247 üye, hayvansal ürün grubunda 571 birlik 320.787 üye, su ürünleri 
ürün grubunda 31 birlik 1.214 üye ve organik ürünler ürün grubunda 30 birlik 2.438 üye ile 
faaliyette bulunmaktadır. Toplamda 867 üretici birliği ve 345.686 birlik üyesi bulunmaktadır. 
Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri: 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu kapsamında; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri 
Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Tavuk Yetiştiricileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği 
olmak üzere toplam 5 türde 277 adet Islah Amaçlı Yetiştirici İl Birliği (üye sayısı: 568.984) ile 
4 türde de ulusal düzeyde Islah Amaçlı Yetiştirici Merkez Birliği kurulu bulunmaktadır. 
2020 Yılı Faaliyetleri 
Kuruluş İşlemleri: 1163 sayılı Kanun kapsamında; Bakanlık İl Müdürlüklerince toplam 50 birim 
kooperatifin kuruluşu işlemleri tamamlanmıştır. 
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5200 sayılı kanun kapsamında; 2020 yılı içerisinde; hayvansal üretim ile ilgili ürün ve ürün 
grubu bazında kurulan üretici birliği sayısı: 4, üye sayısı: 94 ve bitkisel ürün ve ürün grubunda 
kurulan üretici birliği sayısı: 6 ve üye sayısı: 191 dir. 2020 yılında toplamda 10 üretici birliği 
kurulmuş olup kurulan birliklerin toplam üye sayısı 285 dir. 
Fesih İşlemleri: 1163 sayılı Kanun kapsamında; Bakanlık İl Müdürlüklerince toplam 25 birim 

kooperatifin fesih işlemleri tamamlanmıştır. 
5200 sayılı Kanun kapsamında, 2020 yılı içerisinde ürün ve ürün gruplarında; Genel 
Kurullarında fesih kararı almaları ve/veya Kanunen münfesih duruma düşmeleri nedeniyle ilgili 
mahkemece feshine karar verilmesi sonucu, 22 adet üretici birliğinin fesih işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 
Üretici Örgütlerinin Genel Kurul İşlemleri: 2020 yılında pandeminin ekonomik ve sosyal hayata 
etkilerinin engellenmesi amacıyla 1163, 1581, 5200 ve 5996 Sayılı Kanunlar kapsamında 
kurulmuş bulunan tüm üretici örgütlerinin genel kurulları 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-
19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile öncelikle 31.10.2020 tarihine kadar; Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ile de 31.01.2021 tarihine kadar ertelenmiştir.  
İlgili mevzuat kapsamında 2020 yılında yapılması gereken genel kurul toplantılarının 
zamanında yapılamayacak olması nedeni ile görev süresi dolan üretici örgütlerinin yönetim 
kurulu üyelerinin, bankalar nezdindeki tüzel kişiliklere ait iş ve işlemlerinde sorun 
yaşanmaması için ilgili bankaların bilgilendirilmesi hususunda Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu nezdinde girişimde bulunulmuştur.  
Üretici Örgütleri Veri Tabanı: 2020 yılı içerisinde, yürürlükteki Genelge ve Talimatlar gereği, 
Bakanlık İl Müdürlüklerinden istenen Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Diğer Çiftçi 
Organizasyonları (yılda 1 defa), Üretici Örgütleri Veri Tabanı (yılda 2 defa) ve diğer Dönem 
Bilgi formlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmüştür. 
Tarım bilgi sisteminde yer alacak üretici örgütleri ve üst kuruluşlarından, tarımsal amaçlı 
kooperatifler, tarımsal üretici birlikleri, ıslah amaçlı yetiştirici birliklerine ait verilerin kayıt 
sistemine girilme işlemleri tamamlanmış olup, bu üretici örgütlerinin ortak/üyeleri ile ilgili 
bilgilerin kayıt işlemleri ise sürdürülmektedir. Ancak, veri tabanında bulunan bilgilerin 
raporlanması çalışmaları  ilgili yazılım birimi ile devam etmekte olup henüz tamamlanmıştır. 
Yürütülen Projeler: Su Ürünleri Üretici Örgütleri ile Bakanlık İl Müdürlüklerinin Ortak Piyasa 
Düzeni İle Uyumlu Olarak Kapasitesinin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi yürütülmekte olup, 
proje “Eşleştirme” ve “Teknik Yardım” olarak iki bileşenden oluşmaktadır. Projenin Bütçesi 
Eşleştirme Bileşeni için 1.000.000 Euro ve Teknik Yardım Bileşeni için 600.000 Euro olmak 
üzere toplam 1.600.000 Euro dur. Ayrıca Eşleştirme Bileşeni kapsamında yapılacak yurt içi 
faaliyetler için gerekli olan giderlerin ulusal bütçeden desteklenmesi amacıyla “Su Ürünleri 
Örgütleri İle Bakanlık İl Müdürlüklerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi’’ hazırlanmış, 2020 
yılı bütçesine 100.000 TL ödenek konulmuş olup Bileşenle ilgili faaliyetler kapsamında 
faydalanılmaya devam edilmektedir. Proje Faaliyetleri; 28 Kıyı İlinde (Akdeniz Bölgesi, 
Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi) ve 5 Pilot İl’deki (İstanbul, Samsun, 
Antalya, Muğla ve İzmir)  İl Müdürlükleri ile Merkezde yürütülmektedir. Bu yıl proje kapsamında 
planlanan toplantı ve eğitimler pandemi koşullarının el verdiği ölçüde gerçekleştirilmiştir. 

5.19.12. Tarımsal Desteklemeler  

Tarımsal destekler 7 ayrı birim tarafından yaklaşık 70 ayrı türde gerçekleştirilmekte, yılda 7 
milyonun üzerinde aktarım (üretici/yetiştiriciye)  yapılmaktadır. 2020 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe kanunu ile tarımsal destekleme ödemeleri için Bakanlığa 21.968.822.000 TL ödenek 
tahsis edilmiştir. Bu yıl yapılan destek ödemeleri tablosu aşağıda belirtilmektedir. 
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Tablo 43: 2020 Yılı Destek Ödemeleri (TL) 

Sıra 
No 

Destekleme Konusu 2020 Yılı 
Ödeme 

Tutarları (TL) 

1 Alan Bazlı Destekler 

(mazot, gübre, toprak analizi, organik tarım, iyi tarım, fındık, 
geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, küçük aile işletme, 
katı organik ve organomineral gübre destekleri) 

4.582.298.396  

2 Fark Ödemesi Destekleri  

(yağlı tohumlu bitkiler, hububat ve baklagil, dane mısır, çay primi, 
dane zeytin, zeytinyağı destekleri) 

5.373.538.229  

3 Hayvancılık Destekleri  

(yem bitkileri, buzağı, süt, arıcılık, bombus, ıslah amaçlı küçükbaş 
hayvan yetiş., tiftik üretimi, ipek böceği, su ürünleri, geleneksel 
kıyı balıkçılığı, işlenmiş su ürünleri, hayvan hastalıkları tazminatı, 
hastalıktan ari işletme, biyolojik ve biyoteknik mücadele, düve 
alım, hayvan gen kaynakları, manda, malak, sürü büyütme ve 
yenileme, yem, atık, küpe uygulama, büyükbaş hayvan besi, 
onaylı süt çiftliği, süt analiz, aşı, sürü yöneticisi istihdamı vb.) 

7.823.503.041 

4 Tarımsal Sigorta Hizmetleri 1.473.046.211 

5 Telafi Edici Ödemeler  

(Çay budama tazminatı ve masrafı, bitki karantinası) 

288.993.690 

6 Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler  

(Sertifikalı tohum kullanım ve üretim, sertifikalı fidan kullanım ve 
üretim, Çatak, Ar-Ge, Çiftlik muhasebe veri ağı, tarımsal yayım ve 
danışmanlık, Lisanslı depoculuk, tarımsal sulama elektrik 
destekleri) 

1.506.981.696 

7 Kırsal Kalkınma Destekleri  
(kırsal kalkınma, IPARD eş finansman, Uzman eller projesi) 

813.063.586 

 TOPLAM 21.861.424.849 

5.19.13. Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri  

Tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonuna katkı sağlanması amacıyla, tarıma dayalı sanayi 
girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerin ve bu ürünlerin işlenmesine 
yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet bölgesi olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize 
Sanayi Bölgelerinin kurulması çalışmaları devam etmektedir. 
Yatırım programındaki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projelerine 2021 yılına 

kadar 204 milyon TL destek sağlanmıştır.  

Yatırımı tamamlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projeleri aşağıda yer 

almaktadır. 

 Eskişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB 

 Diyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB  

 Amasya Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB 

 Ankara Çubuk Tarıma Dayalı İhtisas Besi  

 Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB 

 Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB 

 Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB 

 Yalova Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik OSB 

 Hatay-Altınözü Tarıma Dayalı İhtisas Süt OSB 

2021 yılında altyapı inşaatlarına başlanacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri 
projeleri aşağıda yer almaktadır. 
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 Samsun-Bafra Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB 

 Ağrı-Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB 

 Zonguldak-Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB 
 

Organize Sanayi Bölgelerinin Besi, Sera ve hayvansal üretim alanlarında birçok ilde yer seçimi 

çalışmaları, yer seçimlerinin kesinleşmesi, tüzel kişiliklerinin onaylanması ve proje 

çalışmalarına başlanması yönünde planlamalar yapılmaktadır. Malatya-Yazıhan Besi, 

Erzincan Besi, İzmir-Dikili Sera, Balıkesir-Edremit Sera, Gümüşhane-Kelkit Besi, Adana-

Karataş Su Ürünleri ve Sera, Sivas-Şarkışla Besi, Çorum-Alaca Besi, Kahramanmaraş-

Elbistan Besi, Elazığ Besi, Niğde Besi, Van Besi, Yozgat Besi, Kastamonu Besi, İzmir-

Bergama Süt, Muğla-Seydikemer Süt, Kırklareli-Kavaklı Süt, Afyonkarahisar Sera, Kayseri-

Kocasinan Sera, Manisa-Alaşehir Sera, Uşak Sera, İzmir-Bayındır Sera, İzmir-Kiraz Sera 

Organize Sanayi Bölgeleri için yeni projeler ve fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. 

5.19.14. Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler 

Tarım Sigortaları Çalışmaları: 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde kurulan 
Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi/Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile kayıt sistemlerine 
kayıtlı olan üretici ve yetiştiricilerin, isteğe bağlı olarak tarımsal varlıklarını teminat altına 
almaları sağlanmaktadır. 
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2020 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve 
Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 24/12/2019 tarih ve 1902 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı, 25/12/2019 tarih ve 30989 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu Karar ile; 

 Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve 
su baskını ek riskleri dolu paketi halinde verilmiştir. 
Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;  

o Açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağgülü için don riski,  
o Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile 

bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için 
dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,  

o Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar, 
o Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,  

 Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında, paket 
halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su 
baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar, 

 İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, 
yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı 
tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı 
nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, 

 Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su 
baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde, 

 Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terör 
riskleri, 

 Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski, 

 Kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde 
yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için 
ölüm riski, 

 Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, 
predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri ile isteğe bağlı olmak üzere 
hırsızlık riski, 

 Aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su 
baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri, 
İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine ve diğer kayıt 
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sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri 
dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır. 
2019 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamalarına ek olarak 2020 Yılında; 

o İsteğe bağlı olarak yağ gülünde “don” riskinin verdiği zararlar, 
o Su ürünleri hayat sigortasında isteğe bağlı olmak üzere “hırsızlık” riski, 
o Devlet destekli bitkisel ürün sigortasında mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve 

çamfıstığı ürünleri ile bitkisel ürün sigortası bünyesindeki ağaç-fidan 
sigortasında çay, çamfıstığı ve sumak ürünleri dolu paketine dahil edilmiş; 
ayrıca, isteğe bağlı olarak sumak ürününde don riski,  teminat kapsamına 
alınmıştır.  

o Tarım sigortası branşlarında muafiyet - müşterek sigorta oranları ile tarife fiyat 
düzenlemelerine gidilerek, üretici lehine iyileştirmeler yapılmıştır. 

Devlet prim desteği oranı; tüm risklerde % 50 oranında uygulanmış, ayrıca; açık alanda 
yetiştirilen meyvelerde; çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave 
olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında ek prim desteği, İlçe bazlı kuraklık verim 
sigortasında; sigorta priminin % 60’ı oranında prim desteği sağlanmıştır. 
2020 yılı içerisinde Ülke genelinde, kapsam dahilindeki tüm branşlarda toplam; 2.235.626 adet 
Devlet destekli tarım sigortası poliçesi kesilmiş,  kesilen poliçeler karşılığında 1,7 Milyar TL 
Devlet prim desteği sağlanmış ve 1,3 Milyar TL hasar tazminatı ödemesi yapılmıştır. 2020 
yılında sigortalanan alan 26,9 milyon dekara, hayvan sayısı ise yaklaşık 10,3 milyon başa 
ulaşmıştır. 
Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulamasının başladığı 1 Haziran 2006 tarihinden 31 Aralık 
2020 tarihine kadar tüm branşlarda toplam; 

o 14.973.534 adet tarım sigortası poliçesi tanzim edilmiş,  
o 7,5 Milyar TL Devlet prim desteği sağlanmış,  
o 7,4 Milyar  TL hasar tazminatı ödemesi yapılmıştır.  

 
Doğal Afetlerle İlgili Çalışmalar: Doğal afetlerin tarımsal üretime olan etkileri, İl Tarım ve Orman 
Müdürlükleri tarafından afet mahallinde yapılan tespitlere göre düzenlenen afet ihbar 
formlarıyla izlenmiştir. Meydana gelen afetlerden etkilenen il, ilçe, köy ve çiftçi sayıları, ürünler 
ve üretim alanı bilgileri, bölgelere göre meydana gelen afetler ve etkilenen başlıca ürünler, afet 
nevilerine göre etkilenme durumu, önceki yıllarda meydana gelen afetlerin etkileriyle yapılan 
karşılaştırmalar, afetlerin maliyeti ile afetlerden zarar gören çiftçilerin zararının bir miktarının 
karşılanabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığınca verilen il acil destek ödemeleri hakkında 
belirli aralıklarla makamın bilgilendirilmesi sağlanmıştır.  
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun kapsamında, uygulamalarda 
karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi için talepte bulunan illere; Bakanlık görüşü verilmiştir. 
2015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, Doğal Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin, Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi ya da 
taksitlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonu sağlanmıştır. 

5.19.15. Tarımsal Örgütlerin Denetlenmesi 

Bakanlık tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, odalar, üretici birlikleri ve merkez 
birlikleri ile bunların iştiraklerini, idari, mali ve hukuki yönden denetlemek, bunların eylem ve 
işlemlerinin hukuka uygun olarak sonuçlandırılması için gerekli tedbirleri almak vb. görevleri 
yapmak ile yetkili ve görevlidir. Bu kapsamda; 2020 yılı içinde 36 adet denetim yapılmış olup, 
16 adet inceleme raporu ve 20 adet soruşturma raporu düzenlenerek işleme konmuştur.  
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5.20. TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR  

5.20.1. Tarla Bitkileri Araştırmaları 

Çeşit Geliştirme  

2020 yılında ıslah, yetiştirme tekniği ve teknoloji geliştirme projeleri faaliyetlerine devam 
edilmiştir. Bu kapsamda proje değerlendirme toplantısı’nda toplam 378  adet Tarla Bitkileri 
projesi görüşülmüştür. Yapılan toplantıda Endüstri Bitkileri çalışma grubunda 71 adet, Serin 
İklim Tahılları grubunda 94 adet,  Yemeklik Tane Baklagiller grubunda 41adet, Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler grubunda 60 adet proje, Çayır Mera ve Yem Bitkileri grubunda 47 adet, 
Sıcak İklim Tahılları grubunda 30 adet proje görüşülmüş ve değerlendirilmiştir. 

Tablo 44: 2020 Yılında Tarla Bitkileri Araştırmaları Alanında Yürütülen Proje Sayıları 

Program  Devam 
Eden 
Projeler 

Sonuçlanan 
Projeler 

Yeni 
Teklif 
Projeler 

Toplam 

Serin İklim Tahılları Araştırmaları 88 7 12 107 

Sıcak İklim Tahılları Araştırmaları 21 - 4 25 

Yemeklik Tane Baklagil Araştırmaları 24 4 9 37 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri 
Araştırmaları 

28 8 3 39 

Endüstri Bitkileri Araştırmaları 59 8 23 90 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları 42 7 16 65 

TOPLAM 262 34 67 363 

2020 yılında araştırma enstitülerinde tarla bitkileri türlerinde toplam 79 çeşit tescil ettirilmiştir. 

Tablo 45: 2020 yılında tescil edilen Tarla Bitkileri grubuna ait çeşit sayıları 

Serin İklimTahılları 37 (22 ekmeklik buğday, 3 makarnalık buğday, 5 

Yulafın 1’i kavuzsuz, 1’i Bisküvilik,           1’i Silajlık 

ve 7 arpa çeşidi)  

Sıcak İklim Tahılları 11 (11çeltik çeşidi) 

Endüstri Bitkileri 16 (1soya, 11 pamuk, 1 ayçiçeği, 1 tütün, ve 2 

keten çeşidi) 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri 7(2 yaygın fiğ,1 gelemenüçgülü, 2 macarfiğ, 2 

yonca) 

Yemeklik Tane Baklagiller 6 (1 nohut, 3 kuru fasulye (2’si barbunya), 2 

bezelye) 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  2 (1 kekik, 1 kapari) 

Günümüzde tarımsal Ar-Ge faaliyetlerinin dünyada kabul gören anlayışında; bitki ıslahı, çeşit 
tescili, sertifikalı tohumluk üretimi gibi faaliyetler yer almakta ve sonucu itibariyle; bitkisel 
üretimin etkinliğini, miktarını ve kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu faaliyetlerde Kamu-
Üniversite-Özel Sektör işbirliğini sağlamak amacıyla Ar-Ge Destek Programı kapsamında 
2020 yılında Tarla Bitkileri alanında aşağıda belirtilen çağrı başlıklarında ilana çıkılmış olup, 
müracaat eden projelerin değerlendirme süreci devam etmektedir. 

  Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye bitkilerinde ileri 
teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar 
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taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 

  Sanayi entegrasyonuna yönelik tıbbi aromatik bitkiler ve boya bitkisi çalışmaları, 
konularında çağrı başlıklarına çıkılmıştır.  

  2020 yılında, Ar-Ge Destek Programı kapsamında önceki yıllarda desteklenen 6 adet  
proje sonuçlanmıştır. 
‘‘Türkiye’de Yetişen Bazı Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerden Hazırlanmış Ticari Ürünlerin 
Karakterizasyonu Ve Karşılaştırılması’’ projesi kapsamında; ülkemizde yetişen ve gerek 
tedavi gerekse koruyucu amaçlı (farklı formlardaki ürünler şeklinde) yaygın tüketimi olan beş 
bitki (Enginar Yaprağı, Sarı Kantaron, Ekinezya, Hayıt Otu ve At Kestanesi) için 
kullanılabilecek standart analitik yöntemler geliştirilmiştir. 
‘‘Türkiye’nin Farklı Ekolojilerine Uygun Kinova (Chenopodium quinua Willd.) Çeşitlerinin 
Belirlenmesi’’ projesi kapsamında Türkiye’nin farklı iklim ve coğrafik yapısına sahip on ilinde 
(Edirne, Manisa, Antalya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Van, Kayseri, Eskişehir ve Konya) 
9 farklı Kinoa çeşidinin adaptasyon kabiliyetleri denenmiştir.2018- 2019 yıllarında yürütülen 
çalışmada Edirne ve Antalya illerinde iki çeşit ön plana çıkmıştır. 
‘‘Işkın Bitkisinden (Rheum ribes) Emodin İzolasyonu ve Yeni Biyoaktif Yarı Sentetik Emodin 
Türevlerinin Geliştirilmesi’’ projesi kapsamında Türkiye’de Doğu Anadolu bölgesinin doğal 
habitatlarında yetişen yerli ve önemli şifalı bitkilerinden olan R. ribes L. (Işkın) taksonundan 
sekonder metabolit izolasyonu ve bunların yarısentetik türevlerinin elde edilmesi ile kapsamlı 
biyolojik aktivite çalışması yapılmıştır. 
‘‘Mutasyon Islahı ile Soyada (Glycine max L.) Tuzluluğa ve Kuraklığa Toleranslı Bitkilerin 
Geliştirilmesi’’ projesi kapsamında S04-05 ve Ataem-7 soya çeşidlerine ait (tohum alınan 8 
mutant) kuraklık toleranslılık sınırlarının belirlenmesinde kullanılacak olan deneme tipinin 
belirlenmesi için in vivo ve in vitro (fide gelişimi/kallus) kuraklık stres tolerans ön denemeleri 
kurulmuştur. Kuraklığın soya bitkileri üzerindeki fizyolojik etkileri, ortalama yaş ağırlık, 
ortalama bitki boyu, fotosentetik pigment miktarı, lipid peroksidasyon, prolin birikimi ve 
toplam karbonhidrat miktarı parametrelerine göre değerlendirilmiştir.  
‘‘Stevia Bitkisinden (Stevia rebaudiana B.) Yüksek Kalitede Kuru Yaprak Ve Mikroenkapsüle 
Stevia Ekstraktı Üretim Koşullarının Saptanması Ve Bazı Düşük Enerjili Ürünlerin 
Formülasyonlarına Uygunluğunun Belirlenmesi’’ projesi kapsamında tamamen yerli ve milli 
kaynaklarla stevia ürünlerinin Ülkemiz koşullarında üretim yöntemlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştı. Bu projenin en önemli çıktısı olan “%100 yerli ve milli” mikroenkapsüle toz 
stevianın üretiminde hiçbir kimyasal katkı ve etil alkol kullanılmamıştır. Dolayısıyla elde 
edilen çıktıların tümü “helal” veya “koşer” sertifikası almaya uygundur. Bu nedenle üretilen 
ürünlerin Çin kaynaklı ürünlere karşı avantajlı olacağı düşünülmektedir. 
‘‘Ülkemiz iç sularından izole edilen diazotrofik siyanobakterilerden biyodizel ve 
Polihidroksibütirat üretimi ve maksimizasyonu’’ projesi kapsamında ülkemizdeki bazı sıcak 
su kaynaklarından izole edilen türlerin yanında Edirne İl sınırları içerisinde bulunan bazı çeltik 
tarlalarından izole edilen 24 farklı diazotrofik siyanobakteri türü biyoplastik ve biyodizel 
hammaddesi üretimi açısından değerlendirilmiştir.  
Ekonomik önemi yüksek olan bitki türlerinde yapılan ıslah çalışmaları ile sektörün talepleri 
doğrultusunda yeni hat çeşitler geliştirilme çalışmalarına 2020 yılında da devam edilmiştir. 
Tarla bitkileri türlerinde yoğunlaşan çalışmalar yüksek verim, kalite, biyotik ve abiyotik stress 
faktörleri birlikte ele alınarak yürütülmektedir. 
Çeşit geliştirme çalışmalarında 10 adet yerli ve milli patates çeşidi ülke tarımına 
kazandırılmıştır. Türkiye’de bir ilk olarak renkli yerli ve milli patates cipsleri geliştirilmiştir. 
Patates Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen çeşit ıslahı programı neticesinde 2007-2020 yılları 
arasında ülkemiz açısından bir rekor olan toplam 957.000 adet melez patates tohumu (GPT) 
elde edilmiştir. Elde edilen melez patates tohumları ile “Patates Genetik Tabanı” 
oluşturulmuştur. Geliştirilen yerli patates çeşitlerinin TİKA koordinasyonunda Arnavutluk, 
Bosna-Hersek ve KKTC’de yapılacak projeler ile adaptasyon denemelerinin kurulması; bu 
projeler vasıtasıyla yerli çeşitlerin yurt dışında üretiminin ve yaygınlaştırılmasının sağlanması 
hedeflenmektedir.  
TÜBITAK Projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen iki adet kenevir çeşit 
adayının tescil denemeleri 2020yılında devam etmiştir. Bununla birlikte devam eden ıslah 
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çalışmaları ile Tetrahydrocannabidol (THC) oranı düşük yeni kenevir çeşit adayları tescile 
sunularak yerli ve milli kenevir çeşitleri ülke tarımına kazandırılacaktır. 
ilk yerli ve milli liflik keten çeşit adayı, "Yılmaz" ismiyle tescile sunulmuş ve üretim izni 
alınmıştır. Vezirköprü Deneme İstasyonu'nda yapılan Ekim Şenliği ile çiftçilerimize tanıtım 
çalışmalarına başlanmıştır. 
“Saplarından Lif Elde Edilen Bitkilerde (Keten- Kenevir-Isırgan) Tarım Teknikleri ve 
Mekanizasyonunun Geliştirilmesi, Üretim ve İşleme Maliyetlerinin Düşürülmesi” Ar-Ge 
destek programı çerçevesinde özel sektör işbirliği ile yürütülmekte olan proje ile geliştirilen 2 
adet Elyaf soyma makine prototipinin deneyleri tamamlanmıştır.  
 “Sarı Gelin” ve “Gelincik” adlarıyla geliştirilen iki adet doğal renkli pamuk çeşitleri özel bir 
firma ile yapılan görüşmeler neticesinde 2020 yılın da 300 da alanda sözleşmeli üretim 
modeliyle ekim işlemi gerçekleştirilmiştir.  

TAGEM-TSÜAB Protokol : 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' 

sloganıyla yola çıkılarak TAGEM ile TSÜAB arasında imzalanan protokol kapsamında 2019 
Yılında 41 ilde başlatılan demonstrasyon çalışmaları 2020 yılında 65 İlde, 36 Türde, 174 
Çeşitle, 962 lokasyonda planlanmıştır. Yerli ve Milli çeşitlerin tanıtımını ve kullanımının 
arttırmasını hedefleyen bu çalışmaların tüm ülkeye yayılması hedeflenmektedir. 

TAGEM-MÜSİAD Protokolü :TAGEM ve MÜSİAD arasında iş birliği yapılarak; Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler’in yaygınlaştırılmasına katkı yapmak, Ar-Ge çalışmalarını geliştirmek, yerli 
ve milli tohumların kullanımını artırmak veTıbbi ve Aromatik Bitki yetiştiriciliği faaliyetleri 
alanında iş birliği yapmak üzere hazırlanmıştır. 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Araştırma Enstitülerinin Altyapılarını Yenileme Çalışmaları kapsamında; Niğde Patates 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde tarımsal Ar-Ge amaçlı bina, laboratuar, soğuk hava 
deposu, depo inşaatı tamamlanarak  geçici kabul işlemleri başlatılmıştır ve hizmet binaları 
faaliyete geçmiştir. 

Hububat Referans Materyal Merkezi: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde 
kurulan merkez ile öncelikle stratejik öneme sahip ıslah programlarına katkı sağlanacak,  
yeni ürün araştırmaları, metot geliştirme çalışmaları yapılacak,  tescil kapsamında hizmet 
verilecek, referans materyal ve kalibrasyon eşitliği üretilecek sektör paydaşlarının hizmetine 
sunulacak, sağlık beslenme üzerine araştırmalar yapılacak, ayrıca tarımsal ihracatı 
arttırmaya yönelik faaliyetler yürütülecektir. Merkezin inşaası 2020 yılı itibarıyla tamamlanmış 
ve kullanıma açılmıştır. Eksik olan laboratuvar malzemesi alımlarına başlanmıştır. 

Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Yeni Hizmet Binası Kompleksi Projesi : 
Yapılmış olan Ar-Ge Merkezi ve yeni laboratuvarlar sayesinde yapılan araştırmalar ve 
yürütülen faaliyetler uluslararası düzeyde olacaktır. Yeni kompleksle birlikte enstitünün 
kapasitesi artırılarak, farklı bölgelerdeki üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu özelliklere haiz yerli 
ve milli çeşitlerin geliştirilmesi ve çeşit sayısının artırılması sağlanacaktır. 2020 yılında geçici 
kabul yapılarak binaya taşınılmış, çevre düzenlemesi ve mefruşat alımları devam etmektedir 

Uluslararası Projeler 

FAO : 

 Konya Kapalı Havzasında İklim Dostu Tarımsal Üretim Uygulamalarının İklim Değişikliğini 
Azaltmaya Destek Amaçlı Teşvik Edilmesi. 
PRIMA :  

 Koruyucu Toprak İşlemenin yaygınlaştırılması, Uygulamalı Çiftçi Okulları konsepti   ile 
benimsetilmesi. 

 Akdeniz Çeltik Temelli Tarım Ekosistemlerinde Sürdürülebilir Su Kullanımına Doğru. 
HORİZON-2020 

 Agroekosistemler ve ürün etkinliğinin geliştirilmesi için su ve besin elementi kullanımında 
çözümler. 
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 Avrupa bitki genetik kaynaklarının yerinde korunmasını geliştirmeye yönelik ağ 
oluşturması, ortaklık ve araçlar. 

 Herbicide Resistant Rice Development For European Continental Project  / Avrupa 
Ülkeleri İçin Yabancı Ot İlacına Dayanıklı Çeltik Geliştirme Projesi. 
ARIM-NET : 

 Arpa ıslahında iklim değişikliğine adaptif innovatif yaklaşımlar 

CGIAR : 

 Sarı Pas Hastalığına Dayanıklılıkta Buğday Pas Patojenlerinin Bölgesel Irk Analizi ve 
Hassas Buğday Fenotipleme Platformu. 

 Türkiye-IRRI İşbirliği Araştırma Projesi: Markır Geri Melez Seleksiyon Yöntemi 
Kullanılarak Yanıklık Hastalığına Karşı Dayanıklı Çeltik Çeşidi Geliştirmek. 
IDB (İslam Kalkınma Bankası) : Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM), İslam Kalkınma Bankası,  TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, İslam 
Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)’nin 
katılımlarıyla  ‘Pamuk Çeşitlerinin Kapasitesini Geliştirmek için Ters Bağlantı Projesi’ 
imzalanmıştır. Bu proje ile Bangladeş’in pamuk yetiştirilen arazilerinde verimi artırma, pamuk 
üretimini artırma, mevcut potansiyeli artırma ve üretim uygulamalarını geliştirmek 
amaçlanmakta olup 18-30 Ocak 2020 tarihlerinde Bangladeş’de pamuk yetiştiriciliği, pamuk 
zararlıları ile mücadele konularında eğitim verilmiştir.  

İkili İşbirliği-Kolombiya: Türkiye pamuk çeşitlerinin Kolombiya’da adaptasyonunun tespiti. 

İkili İşbirliği-Güney Kore: Küresel İklim Değişikliği İçin Çeltik Çeşit Geliştirme Projesi. 

SUS-CROP ERANET : Sürdürülebilir Mahsul Üretimi. 

Azerbaycan İşbirliği Projeleri: Azerbaycan Pamukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi’nin 

yürütülmesini sağlamak üzere Ar-Ge Projesinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü 
çerçevesinde yapılan çalışmalarda Türkiye’de kamu araştırma enstitüleri tarafından tescili 
yapılıp ve yerli tohumculuk firmaları tarafından tohumu üretimi ve pazarlaması yapılan, 
Azerbaycan ekolojisine uygun olabileceği düşünülen 15 adet pamuk çeşidi ve Azerbaycan’a 
ait 4 adet pamuk çeşidi ile kurulan adaptasyon denemesi sonuçlandırılmıştır. Bir sonraki 
aşama olan pamuk ıslah çalışmaları için proje hazırlığı tamamlanmıştır. 

KKTC ile Yürütülen İşbirliği Projeleri: 25 Ağustos 2009 tarihinde imzalanan ‘Tarımsal 

Araştırma’ alanında imzalanan protokol çerçevesinde “KKTC’ye Uygun Yerli Patates 
Çeşitlerinin Denenmesi ile Çiftçi ve Teknik Eleman Eğitimlerinin Verilmesi” çalışmaları 
pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılamamıştır. 

Diğer faaliyetler;  

Özel Sektör ile (İmmunat, Zadevital, MÜSİAD) sektörün sorunları ve çözüm önerileri konulu 
3 online toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Tıbbi ve aromatik bitkilerde Büyük Proje (Türkiye Tıbbi Bitki Potansiyellerinin Belirlenmesi, 
Üretimi ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi) kapsamında özel sektör temsilcileri ile 
geniş çaplı katılımlarla proje hazırlık toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
"Türkiye-Kanada Bakliyat Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. Bakliyatlar alanında tanınmış 
akademisyenleri, araştırmacıları ve özel sektör temsilcilerini deneyimlerini paylaşmak ve 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştiriliştir. 
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Yurtdışı Tarım Hizmetleri Ajansı (USDA/FAS) 
işbirliğinde “Bitki Islahında Yenilikçi Teknolojiler ve Teknikler Sanal Semineri” 
gerçekleştirilmiştir. 

5.20.2. Bahçe Bitkileri Araştırmaları 

Çeşit Geliştirme 

 
Meyvecilikte 2020 yılında sürdürülen ıslah çalışmaları sonucunda 7 farklı meyve türünde 16 
adet yeni meyve çeşidi geliştirilmiş ve tescil ettirilmiştir. Geliştirilen çeşitler; 3 Zeytin ( Sultani, 
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Beylik, As Topakaşı), 4 Nar ( Alibaba, Katina, 11 Nisan, Yeğin Bey), 4 Nektarin ( Bayramiç 
Beyazı 1, Bayramiç Beyazı 2, Bayramiç Beyazı  3, Bayramiç Beyazı  4), 2 Liçi ( Brewster, 
Mauritius), 1 Mandarin ( Ertuğrul Bey), 1 Longan ( Kohala),1 Mango (Kent) çeşididir.  
Dünya Zeytin Koleksiyonu bahçesinde 274 çeşide ulaşılmış ve devam edecek olan dikimler 
sonucu Dünya Zeytin Koleksiyonu Bahçesinde 576 zeytin çeşidinin koruma altına alınması 
amaçlanmaktadır. Nihai hedef  bu sayıyı 1000 çeşide çıkarmaktır. 
Bağcılıkta devam eden ıslah çalışmaları sonucunda Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
tarafından geliştirilen ve Milli Çeşit Listesi’nde yer alan 12 üzüm çeşidinin(Bozbey, 
Cengizbey, Emirali, Gönülçelen, Gürnil, Kebeli, Özer Beyazı, Süleymanpaşa Beyazı, 
Tekirdağ Sultanı, Tekirdağ Misketi, Karamenüş ve Yayla) fidan üretim ve pazarlama hakları 
2020 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ihale sonucunda, 10 yıl süreyle özel sektöre 
devredilmiştir. 
Sebzeler ve süs bitkilerinde biyotik (hastalık ve zararlılar) ve abiyotik (yüksek/düşük sıcaklık, 
kuraklık, tuzluluk vb. gibi) stress koşullarına dayanıklılık, sanayiye uygunluk, süs bitkileri 
sektöründe kullanılmaya uygunluk gibi farklı amaçlara yönelik olarak yürütülmekte olan 2020 
yılı ıslah çalışmaları kapsamında; 9 adet yeni sebze çeşidi (biber, lahana, taze fasulye, 
marul) ile 5 süs bitkisi çeşidi (şakayık ve zambak) tescil edilmiştir. 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Üzüm ve Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi projesinde; Manisa 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün toplantı salonu ve hizmet binası yapım işinin 23.07.2020 
tarihinde kesin kabulü yapılmıştır. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde yaklaşık maliyet 
ve teknik şartnameler hazırlanmış olup, ihale çalışmaları devam etmektedir. 

BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) Merkezi Laboratuvar ve Eğitim 
Kompleksi projesinin; şu ana kadar maddi ve fiziksel olarak % 99’u tamamlanmış olup, çevre 
düzenlemesi ve tefrişat aşamaları devam etmektedir.  

Türkiye Geofit Bahçesi projesi kapsamında; Geofit Araştırma Merkezi kompleksi içinde 

yapılması planlanan Eğitim Tesisi çalışmaları için 2020 mali yılında tasarruf tedbirleri 
kapsamında iz ödenek ayrılmış olup, 11.04.2020 tarihinde ödenek yetersizliği nedeniyle 
yapım işi ihalesi iptal edilmiştir.  

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Merkezi ve Laboratuvar Binası yapımında; 
hizmet binalarının yapılacağı yer tespit çalışmaları ve sofralık zeytin, zeytinyağı işletmeleri, 
seralar, sundurma, tarımsal amaçlı depoların yapımına ait çalışmalar devam etmektedir.  

Fındık Araştırma Enstitüsü’nün alt yapı eksikleri tamamlanarak, üreticiye daha iyi ve kaliteli 

hizmet verileceği, Ar-Ge çalışmalarının ve eğitim/yayım faaliyetlerinin daha etkin yapılacağı 
hizmet binası tamamlanarak hizmete açılmıştır.  

Bitkisel Çeşitlilik ve Genetik Kaynakları Koordinasyon ve Üretim Yenileme Merkezi Projesi, 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde üretim yenileme seraları ihale aşaması Pandemi 
nedeniyle yapılamamış olup, ihale süreci devam etmektedir. Tohum çimlendirme 
laboratuvarının proje süreci devam etmektedir. 

Türkiye Milli Botanik Bahçesi,  Üretim ve İşletme Kompleksinde Ar-Ge, koleksiyon ve peyzaj 

bitkilerinin üretim, adaptasyon ve yetiştiriciliklerine başlanmıştır. Kurulması planlanan tematik 
bahçelerden 2. Etap kapsamında olanlar bütçe imkanları çerçevesinde yapılmıştır. Mevcut 
konuşlu peyzaj alanları bakım, koruma ve işletme hizmetleri gerçekleştirilmiş, kesin kabulü 
yapılan alanların işletilmesine imkanlar doğrultusunda geçilmiştir. Ar-Ge, koleksiyon ve 
peyzaj iş paketlerinin ifası kapsamında Bakanlık veya dış finansmanlı Ar-Ge projelerinden 
önceki dönemlerde teklif edilip kabul edilenlere ait işler yapılmıştır.  

Diğer faaliyetler;  

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen proje değerlendirme toplantıları, 02-08 Şubat 2020 
tarihlerinde bahçe bitkileri projelerinin görüşülmesi amacıyla Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 
2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Antepfıstığı Badem Çalışma Grubunun VIII. 
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toplantısı pandemi nedeniyle yapılamamıştır. 
TAGEM ve TİGEM işbirliği ile yürütülmekte olan “Yerli Sebze Tohumculuğunun Geliştirilmesi” 
projesi kapsamında TİGEM’in Boztepe İşletmesi’nde tesis edilen seralarda Batı Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından geliştirilmiş olan yerli sebze 
çeşitlerinde toplam 200 kg tohum üretimi yapılmıştır. Ayrıca önemli süpermarket 
zincirlerinden biri yerli çeşit kullanımına destek vererek, sözleşmeli üretim modeli ile 
çiftçilerimize domates (Özçelik), kokteyl domates (İpekçe), hıyar (Hızır), sivri biber (Özge) ve 
kavun (Ünlü) çeşitlerinin de üretimini yaptırmış ve bu ürünler paketli olarak, etiketlerindeki 
bilgilendirmelerle söz konusu marketlerin satış mağazalarında halkımızın beğenisine 
sunulmuştur.  
 “Tarımsal Ürünler İçin Kontrollü Atmosfer Muhafaza Kasası Takip ve Bilgi Sistemi” isimli 
projenin tanıtımı yapılmıştır. 
Zeytincilik Araştırma Enstitü Müdürlüğü bünyesinde  kurulan 3. Dünya Zeytin 
Koleksiyonu'nun açılışı ve tescil edilen yeni zeytin çeşitlerinin tanıtımı 19.10.2020 tarihinde 
yapılmıştır. 

Uluslararası Projeler 

Avrupa Uluslararası Organik Gıda ve Tarım Sistemleri Araştırmalarının Koordinasyonu 
CORE ORGANIC COFUND projesi: SUSFOOD2 ve CORE ORGANIC COFUND projeleri 
ortak çağrısı kapsamında, başvuru yapılan projelerin birinci aşama proje yeterliliklerinin 
belirlenmesi amacıyla; 23-24 Ocak 2020 tarihlerinde İtalya’nın Roma kentinde değerlendirme 
toplantısı yapılmış ve bu toplantıya Türkiye adına katılım sağlanmıştır. 18-19 Haziran 2020 
tarihlerinde, pandemi nedeniyle online ortamda yapılan değerlendirme toplantısı sonucu; 12 
araştırma projesinin finanse edilmesine karar verilmiştir. Partner olarak yer alınan HO-FOOD 
ve MILDSUSFRUIT isimli iki alt proje final aşamasını geçerek desteklenmeye uygun 
bulunmuştur. 
ECPGR üst kuruluna bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Üzümsü Meyveler Çalışma Grubu 
ilk toplantısını 14-15 Ocak 2020 tarihlerinde Dresden/Almanya’da gerçekleştirmiş ve Türkiye 
adına toplantıya katılım sağlanmıştır.   

Organik Tarım ve Ürün İşleme Eğitimi amacıyla, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası 

düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve uygulanması için, Türkiye, 
Romanya, Yunanistan ve İtalya stratejik ortaklığında yürütülen “Organik Tarım ve Ürün 
İşleme Eğitimi (Organic Farming & Product  Processing Training as new Skills in VET 
System)”ORGAFARM projesi 2020 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Proje başlangıç 
toplantısı 27-28 Ocak 2020, tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi ve TAGEM ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmiştir. Proje 2020 yılı faaliyetleri pandemi dolayısıyla 1 yıl ertelenmiştir. 

TAGEM Projeleri 

2020 yılı Proje Değerlendirme Toplantısında 65 adet Bağcılık projesi, 89 adet Sebzecilik ve 
Süs Bitkileri projesi, 88 adet Subtropik Meyveler projesi ve 107 adet Ilıman İklim Meyveleri, 
81 adet Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar projesi olmak üzere toplam 430 proje 
görüşülmüştür. Bağcılık grubunda 4 adet, Sebzecilik ve Süs Bitkileri grubunda 6 adet, Ilıman 
İklim Meyveleri grubunda 24 adet ve Subtropik Meyveler grubunda 13 adet, Biyoçeşitlilik ve 
Genetik Kaynaklar grubunda 29 adet olmak üzere toplam 76 yeni teklif proje desteklenmiştir  

Ar-Ge Projeleri 

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 16. Çağrı kapsamında Bahçe Bitkileri 
Araştırmaları alanında7 adet yeni proje başvurusu yapılmıştır.Bunlardan;“Antepfıstığında 
Melezleme Islahı ile invitro Çoğaltmaya Uygun ve Toprak Kökenli Hastalıklara Dayanıklı Yeni 
Anaçların Geliştirilmesi”, “Antepfıstığında Marköre Dayalı Seleksiyon ile Yeni Çeşitlerin 
Geliştirilmesi (II. Dilim)” ve “Selekte Edilmiş Zerdali (Prunus armeniaca) Anaç Tiplerinin in 
vitro Koşullarda Çoğaltma İmkânlarının ve Anaçlık Özelliklerinin Araştırılması” isimli 3 
projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Halen 6 adet proje de çalışmalara devam 
edilmektedir. 
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KKTC Projeleri 

“Araştırmalar Alanında İşbirliği Protokolü” kapsamında; bahçe bitkileri alanında 2020 yılında 
devam eden projeler; bağcılık (KKTC asma genetik kaynakları ve yetiştirilen verigo üzüm 
çeşidinde klon seleksiyonu çalışmaları), süs bitkileri (KKTC florasında bulunan potansiyel 
süs bitkilerinin saptanması, tanımlanması, muhafaza edilmesi, kültüre alınması ve etkin 
değerlendirilmesi) ve subtropik meyveler gruplarında (KKTC koşullarında, bazı zeytin 
çeşitlerinin adaptasyon durumlarının araştırılması ve yerli zeytin genotiplerinin 
karakterizasyonu, yabani zeytin (O. Europaea L. Subsp. Oleaster) popülasyonlarından 
seleksiyon yolu ile yeni çeşit geliştirilmesi, farklı turunçgil anaçlarının performanslarının 
belirlenmesi, turunçgillerde virüslerden arındırma ve çeşit geliştirme projeleridir. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde incir Ficus carica L. seleksiyonu ve muhafazası projesi 2020 yılında 
sonuçlanmıştır.  

Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar 

Tohum Gen Bankaları ve vegetatif materyalin muhafaza edildiği Arazi Gen Bankası ile bitki 
genetik kaynaklarının ex-situ koruma faaliyetleri sürdürülmektedir. Ulusal Tohum Gen 
Bankasında 2020 yılsonu itibari ile yaklaşık 3.339 türe ait 55.627 tohum örneği, Türkiye 
Tohum Gen Bankasında 1127 türe ait 61.451 tohum örneği olmak üzere toplam 117.078 
tohum muhafaza altındadır. Tohum olarak saklanması mümkün olmayan meyve ve asma 
gen kaynakları, arazi gen bankalarında muhafaza edilmektedir. Araştırma Enstitüleri 
bünyesinde yer alan 18 adet Arazi Gen Bankasında 107 türe ait 9.800 canlı örnek mevcut 
olup, 6 Araştırma Enstitümüzde de 1.000 türde 100.000 soğanlı ve yumrulu doğal süs bitkisi 
(geofit) muhafaza ve kayıt altına alınmıştır.  
Yerel tohumlarımıza sahip çıkmak, yok olmasının önüne geçmek ve yerel genetik 
kaynaklarımızı sonraki nesillere aktarmak amacıyla tüm bölgelerimizden yerel tohum genetik 
kaynaklarımız toplanmaktadır. Yerel tohumlarımız hem Ulusal Gen Bankası (İzmir) ve 
Türkiye Tohum Gen Bankası’nda (Ankara) koruma altına alınmaktadır. Toplanan bu yerel 
tohumlarımız, aynı zamanda genetik kaynak olarak araştırma enstitülerimiz tarafından 
yapılmakta olan ıslah çalışmalarında kullanılarak yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesinde 
önemli rol oynamaktadırlar. 
2020 yılında ülkenin değişik bölgelerinden ulaşan toplam 1.525 adet yerel çeşit (ata tohumu) 
Tohum Gen Bankalarımızda korumaya alınmış, 394 adet yerel çeşit adayın da yönetmelik 
kapsamında konu uzmanları tarafından tescile yönelik tanımlama çalışmalarına devam 
edilmektedir.  
Genetik kaynaklara erişimin kolaylaştırılması amacıyla oluşturulan “Genetik Kaynakları Veri 
Tabanı ve İş Süreçleri Yönetim Sistemi” projesinde çalışılan genetik kaynakların bilgilerinin 
veri tabanında birleştirilmesi faaliyetleri başlamıştır. Bu kapsamda veri tabanına bitki, evcil 
hayvan, sucul, mikroorganizma ve omurgasız genetik kaynaklarında veri girişleri devam 
etmektedir.   
Genetik kaynaklarımızın moleküler düzeyde tanımlanarak kayıt altına alınması amacıyla 
tamamen yerli ve milli olan dijital veri tabanı BARKODTÜRK’ü uygulamaya geçirerek, bu 
kapsamda öncelikle endemik bitkilerimizden başlamak üzere doku ve DNA Bankası 
çalışmalarına başlanmıştır. 

5.20.3. Bitki Sağlığı Araştırmaları 

Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları Projesi: 03-08 Şubat 2020 tarihlerinde 
Bitki Sağlığı Araştırmaları Proje Değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Bitki zararlıları 
araştırmaları değerlendirme toplantısında 66 adet, bitki hastalıkları araştırmaları 
değerlendirme toplantısında 98 adet, ilaç alet, toksikoloji ve yabancı ot araştırmaları 
değerlendirme toplantısında 41 adet proje olmak üzere toplam 205 adet proje görüşülmüştür. 
Zararlı organizmalara karşı yürütülen faaliyetlerde esas alınan ve araştırma sonuçlarına göre 
2020 yılında 5 adet Zirai Mücadele Teknik Talimatı hazırlanmış ve zararlı organizmaların 
mücadelesinde kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması aşamasında 
yapılması zorunlu olan denemeler için de 9 adet Standart İlaç Deneme Metodu hazırlanarak 
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toplamda 531 adedi kullanıma sunulmuştur. Zirai mücadele ve biyolojik mücadele 
konularından sorumlu Enstitü Müdürlüklerince araştırmalar haricinde yürütülen faaliyetlerin 
bazılarının konusu ve sayısı ile  salımı yapılan biyolojik etmenlere ait veriler aşağıdaki 
tablolarda yer almaktadır. 

Tablo 43: Bitki Sağlığı Faaliyetleri 

Faaliyetin Konusu Sayısı 

Bitki Sağlığı Kliniği Analizler 
Fitoklinik: 5.075 

Sertifikasyon: 6.385 
Bitki Koruma Ürünleri Analizleri 4.062 

Hizmet İçi Eğitim 53 
Yan Etki Denemeleri 66 

Sertifikasyon, ithalat, ihracat, özel istek analizi, sürvey 57.011 

Tablo 44: 2019 Yılı Salımı Yapılan Biyolojik Mücadele Etmenlerine Ait Bazı Bilgiler 

Üretim 
Yeri 

Biyolojik Mücadele Etmeni Salım 
Miktarı 

Neye Karşı 
Kullanıldığı 

Batı Akdeniz 
Tarımsal 
Araştırma 
Enstitüsü - 
Antalya 

Cryptolaemusmontrouzieri 

(Predatör) 
764.555 TurunçgilUnlubiti 

(Planococcuscitri) 
Leptomastixdactylopii  
(Parazitoit) 

1.087.101 TurunçgilUnlubiti 
(Planococcuscitri) 

 
Biyolojik 
Mücadele 
Araştırma 
Enstitüsü-
Adana 

 

Trichogramma evanescens 
(Parazitoit) 

4.350.000 Cevizde İçkurdu 
(Cydiapomonella) ve 
Salkım Güvesi 
(Lobesiabotrana) 

Trissolcus semistriatus 
(Parazitoit) 

200.000 Süne (Eurygasterspp.) 

Braconhebetor  
(Parazitoit) 

21.000 
 

Lepidopterler 

Leptomastixdactylopii 
(Parazitoit) 

4.000 TuruçgilUnlubiti 
(Planococuscitri) 

Orius laevigatus   (Predatör) 5.000 Thrips, yaprak biti 
Oenopia conglobata 
(Predatör) 

5.500 Thrips, yaprak biti  

Chilocorus bipustulatus 
(Predatör) 

900 Kabuklu bitler 

Chilocorusbipustulatus 
(Predatör),Amblyseiusswirskii,  
Anagyruspseudococci 

1.000 Yan etki denemelerinde 

TOPLAM    6.439.056   

Ar-Ge Projeleri 

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 16. Çağrı kapsamında 2020 yılında Bitki 
Sağlığı Araştırmaları alanında 3 adet yeni Ar-Ge projesi onaylanmıştır. 7 adet proje devam 
etmekte olup, 2 proje de sonuçlanmıştır. 

2020 Yılında Desteklenen Ar-Ge Projeleri:  Pestisit Kalıntılarının Tespit Edilmesi için 

Biyosensör Geliştirilmesi Projesi, Yerli Kaynaklarla Fiziksel Etki Mekanizmasına Sahip Yeni 
Bir Bitki Koruma Ürününün Geliştirilmesi Projesi, Turunçgil Uzun Antenli Böceği 
(Anoplophorachinensis, Coleoptera: Cerambycidae)’nin Mücadelesinde Etkili 
EntomopatojenFungusların Belirlenmesi ve Mikoinsektisit Geliştirilmesi projeleridir. 

2020 Yılında Sonuçlanan Ar-Ge Projeleri: Mandelik Asit Esterlerinin Sentezlenmesi, 

İnsektisidal ve Fungisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi” Projesi, “Kayısıda zararlı erik koşnili 
için biyolojik mücadele etmeni kitle üretiminin geliştirilmesi” projeleridir. 
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Toplantılar 

Adana’da 20-22 Ocak 2020 tarihlerinde Zirai Mücadele Teknik Talimatları ve Standart İlaç 
Deneme Metotları toplantısı düzenlenmiştir. Antalya’da 03-08 Şubat 2020 tarihlerinde Proje 
Değerlendirme Toplantıları düzenlenmiştir. 24 Şubat 2020 tarihinde İhracatçılar Birlikleri, 
GKGM, İl Müdürlükleri ve çiftçilerin katılımı ile Adana’da II.Turunçgil Forumu’na katılım 
sağlanmıştır. Bitkisel üretimde biyolojik mücadele araştırmaları alanında tanınmış 
akademisyenleri, bilim insanlarını ve özel sektör temsilcilerini çalışma alanları ile 
deneyimlerini paylaşmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 09-10 Eylül 2020 
tarihinde “Bitki Sağlığında Dost Mikroorganizmalar Çalıştayı” çevrimiçi olarak 350 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiş ve çalıştay kitabı hazırlanmıştır. 

5.20.4. Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları 

Ulusal Projeler 

Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi: Bu proje ile elde edilecek yüksek verim özelliklerine sahip 

ve test edilmiş damızlık erkek hayvanlardan sağılan sperma, yetkili satıcılar aracılığı ile 
hayvancılık sektörünün hizmetine sunulacaktır. Böylelikle sperma ithalatının önüne 
geçilmeye/azaltılmaya çalışılacak ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır. Ayrıca elde 
edilecek yüksek verim özelliklerine sahip ihtiyaç fazlası dişi damızlıklar bölge yetiştiricilerine 
verilecektir.  
Anadolu Alacası Geliştirme Projesi : Projede kullanılacak donör ve dondurulmuş sperma 

üretiminde aday boğa temini amacıyla sürüde taze embriyo transferi ve embriyo dondurma 
çalışmalarına devam edilmiştir.  Embriyo üretim merkezinde 2020 yılı itibarıyla 5 baş donör 
inek ve toplam 171 adet dondurulmuş ticari sığır embriyosu bulunmaktadır.  
Anadolu Alacası Geliştirme Projesi kapsamında hayvancılık işletmesinde; 37 baş sağmal 
inek, 40 baş düve, 26 baş inek/düve de devam eden gebelik bulunmaktadır. İşletmedeki 
toplam hayvan sayısı 153 baş ve günlük süt üretimi ise ortalama 700 litredir. 

Hayvansal Üretim Araştırmaları Projeleri 

Karacabey Merinosu : Bu proje ile Karacabey Merinos koyunlarının doğum ağırlığı, sütten 
kesim ağırlığı, altıncı ay ağırlığı ve bir yaş canlı ağırlığı saf yetiştirme ve seleksiyonla 
artırılarak ekonomik bir yetiştiriciliğinin yapılabilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Bandırma 
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Bünyesinde 2020 yılında toplam 2.043 baş anaç ve yavru 
hayvan ile çalışmalar sürdürülmüştür. 
Orta Anadolu Merinosu: Bu proje ile Orta Anadolu Merinos koyunlarının doğum ağırlığı, 

sütten kesim ağırlığı, altıncı ay ağırlığı ve bir yaş canlı ağırlığı saf yetiştirme ve seleksiyonla 
artırılarak ekonomik bir yetiştiriciliğinin yapılabilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Bandırma 
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Bünyesinde 2020 yılında toplam 1.071 baş anaç ve yavru 
hayvan ile çalışmalar sürdürülmüştür. 
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi: Yerli koyun ve keçi ırklarının ve bölgesel 
tiplerinin tanımlanması, ıslah edilmesi ve yetiştiricilerin küçükbaş hayvancılıktan elde 
edecekleri kazancın yükseltilmesi amacıyla 2005 yılında başlatılmıştır. 2020 yılı itibariyle 
proje 58 ilde 27 koyun/keçi ırkında, 5.800 yetiştirici elindeki yaklaşık 1.150.000 baş hayvan 
materyali ile yürütülmektedir. 2020 yılına ait ödemeler devam etmektedir 
Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi: Mandaların Islahı ile mandacılıktan elde 

edilen gelirin artırılması, üstün damızlık manda boğası yetiştirilmesi amacı ile yürütülen Halk 
Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi kapsamında 2020 yılında 16 ilde, 2387 manda 
yetiştiricisine destekleme ödemesi yapılmıştır. 

Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Tescil Çalışmaları 

Enstitüde Koruma kapsamında; 4 sığır, 4 koyun, 1 keçi, 2 tavuk ve 1 arı ırkı ile 2 ipekböceği 
hattı koruma altına alınmıştır ve tanımlama çalışmaları sürdürülmektedir. 
Halk Elinde Koruma çalışmaları kapsamında 2020 yılında; 25 ilimizdeki 752 yetiştiricimize ait 
sığır, koyun, keçi ve arı türlerine ait toplam 21 ırktan, 12.475 baş hayvan ile 9.529 arı kolonisi 
ile halk elinde koruma yapılmıştır.  
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Gen Bankasında Koruma çalışmaları kapsamında; Lalahan Uluslararası Hayvancılık 
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüve TÜBİTAK-MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji 
Enstitüsünde olmak üzere iki adet gen bankası oluşturulmuştur. 18 küçükbaş, 7 büyükbaş, 5 
at ırkına ait DNA, hücre, doku, embriyo ve sperma dondurularak muhafaza altına alınmış ve 
moleküler düzeyde ön tanımlamalar yapılmıştır. 
Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tescili işlemleri kapsamında Akbay Yumurtacı Tavuk 
Hibriti, Anadolu-T Etçi Tavuk Hattı, Anadolu Arısı, Trakya Arısı Ekotipi, Hatay Arısı Ekotipi, 
Eşme Koyunu, Artlı, Çepni ve Of Yöresel Koyun Tipleri ile Hünkari Güvercini tescil ed ilmiş 
olup, tescil edilen evcil hayvan genetik kaynaklarımızın sayısı 74’e ulaşmıştır. 

Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Projeleri 

Yumurtacı Damızlık Geliştirme Projesi : Islah çalışmaları sonunda geliştirilerek Atabey, Atak, 

Atak-S ismi verilen yerli yumurtacı damızlıkların enstitüdeki sayısı arttırılarak, sektöre 
sunulan yerli yumurtacı ebeveyn ve hibrit miktarının arttırılması ve hibritlerin kullanımının 
yaygınlaştırılması sağlanmıştır.  
Geliştirilen Akbay  yumurtacı hibrithattı 2020 yılında tescil edilmiştir.2020’ de 126.600 adet 
ebeveyn civciv, 85.040 adet hibrit civciv ve 3.746.731 adet yemeklik yumurta satılmıştır.  
Etçi Damızlık Geliştirme Projesi: Proje ile gıda güvenliği açısından stratejik öneme sahip, 
yerli ve milli etçi ebeveyn elde etmek suretiyle dışa bağımlılığı azaltacak ebeveynler 
üretilecektir. Böylece diğer damızlıklarla rekabet edebilecek yerli ve milli damızlıklar piyasaya 
sunulmuş olacaktır. Proje kapsamında;  Piyasaya verilecek ebeveyn materyalinin üretimi için 
2019 yılında ihale süreci tamamlanan 3 adet Büyük-büyük ebeveyn kümesi ile 1 adet kafesli 
büyütme kümesinin yapım işi ve kümes içi ekipman alımı 2020 yılının Eylül ayı itibariyle 
bitirilmiştir. Bu kümeslerin geçici kabulleri yapılmıştır. Pedigri kümeslerindeki kapasite 
artırımı ile saf hat kümesindeki kapasite artırımı işleri ile yine kuluçkahane kapasite artırımı 
işi de 2020 yılı içerisinde bitirilmiştir.  
Tüm bu alt yapı kullanılarak piyasaya verilecek ebeveynlerin üretimi için yetiştirilen büyük 
ebeveynler 08.01.2021 itibariyle 19 Haftalık yaşa ulaşmıştır. Bu kümeslerde toplamda 7.000 
dişi ve 900 erkek yetiştirilmeye devam etmektedir. 
Anadolu-T adını verilen ilk yerli etlik damızlık tavuk hattı, 2020 yılında tescili yapılıp Resmi 
Gazete yayımlanarak yerli ırklar arasında yerini almıştır. 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yetiştirilmekte olan 5 adet saf hat materyali 
ile 2020 yılında da devam eden ıslah çalışmalarında ilerleme sağlanarak 7. Generasyon elde 
edilmiştir.  
Projedeki saf hatların yedeklemesi için Konya’ daki yedekleme kümesine 6. generasyondan 
üretilen yaklaşık 6.000 civciv gönderilmiştir. 

Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi 

Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği Programı: Bu çalışma programında su ürünleri yetiştiriciliği 
için ticari değeri yüksek yeni türlerin üretimi ve ıslah hatları oluşturulmasını sağlamak 
amaçlanmaktadır. Şimdiye kadar 27 balık türü ve midye vb. deniz canlıları konusunda 
araştırmalar yapılmıştır. Alternatif türlere ilişkin olarak sürdürülen çalışmalar son on yıl içinde 
yoğunlaşmıştır. Deniz balıklarında 8 alternatif türün kültüre alınma araştırmaları 
tamamlanmış ve ticari üretimleri başlatılmıştır. Deniz alabalığı, granyöz(sarıağız), mercan, 
minekop, sinagrit ve sivri burun karagöz türlerinde tam olarak başarı sağlanarak bu türlerin 
özel sektörce yaygın üretimi başlatılmıştır.  
2020 yılında mersin balığı, deniz alabalığı, Avrupa yılan balığı, siraz, gibi türleri üzerine alt 
projeler yürütülmeye devam etmektedir. Siraz türünden ilk kez yavru eldesi sağlanmış, 240 
bin adet balık damızlıkların yakalandığı akarsulara bırakılmıştır. 2020 yılında Yağ Balığı ve 
Kefal türleri çalışmaları sonuçlandırılmış, sudak balığı ve yayın balığı konusunda iki yeni 
proje başlatılmıştır. 
Karadeniz alabalığı ve levrek balığında moleküler destekli ıslah çalışmaları başlatılmıştır. 
Soğukta hızlı büyüyen pullu sazan (Cyprinuscarpio) ıslahı ve balıklandırmanın sazan türüne 
genetik etkisi konusunda araştırmalar başlatılmıştır. Ticari üretimi yapılan türlerde ve yeni 
kültür çalışması yapılan türlerin besleme özelliklerinin belirlenmesi ve türe özgü yem rasyonu 
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oluşturulması için bir dizi çalışma yürütülmektedir. Yoğun balık yetiştiriciliği yapılan 
bölgelerde çevreye etkinin belirlenmesi ve taşıma kapasiteleri konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. 
Balıkçılık Yönetimi Programı: Bu çalışmalar ile balıkçılık yönetimine esas oluşturacak 

verilerin elde edilmesi, ticari balık stoklarının tahmini için deniz araştırmaları yürütülmesi 
amaçlanmıştır. Deniz ve içsularda yapılan balıkçılık yönetimi, stok çalışmaları ve çevresel 
izleme altında 22 proje yürütülmektedir. Araştırma gemilerinde akustik sörvey vb. yeni 
teknolojiler sürekli kullanılır hale getirilmiştir. Hamsi, istavrit, palamut, lüfer başta olmak 
üzere, diğer pelajik ve dip balıklarının biyolojik parametreleri ve stok miktarı değişimi sürekli 
izlenmeye başlanmıştır. İç sularda balık tür çeşitliliği ve populasyon yapıları belirlenmesi için 
iki yeni güdümlü proje başlatılmıştır. Sirküler için esas oluşturacak üreme zamanı, avlanma 
boyu, kritik önemli bölgeler vb. veriler elde edilmiş, ilgili birimlere rapor edilmiştir. 
Dip balıkları (Demersal: mezgit, barbunya, kalkan vb) stoklarının izlenmesi amacıyla Akdeniz 
ve Doğu Karadeniz’de sörvey çalışmaları devam etmekte olup, Akdeniz ve Marmara 
Denizinde üç yıl süreli çalışmalar sonuçlandırılmıştır. Akdeniz için yürütülen çalışmalar 
sürekli izleme olarak yürütülmesine karar verilmiştir. 
İç sularda ticari su ürünleri stoklarının izlenmesi kapsamında Van Gölü İnci Kefali stokları 
akustik olarak izlenmiş, İç ve Batı Anadolu’da bulunan göl ve baraj göllerinde stokların 
izlenmesi amacıyla güdümlü projeler 2020 yılında devam etmiştir. 
Ayrıca son yıllarda Ege ve Akdeniz kıyılarında yayılım gösteren ve Kızıl Deniz kökenli istilacı 
yabancı tür olan Balon Balığı ve Aslan Balığının ülke kıyılarında yayılım alanlarının, 
belirlenmesi, olası mücadele yöntemlerinin araştırılması konusunda da projelerde oldukça 
önemli sonuçlar elde edilmiştir. 
Su Ürünleri Genetik Kaynakları Programı : Bakanlığa bağlı su ürünleri araştırma enstitüleri 
tarafından ülke genelinde su ürünleri genetik kaynaklarımızın envanterinin çıkarılması için 
2020 yılında güdümlü proje çalışması yürütülmektedir. Proje kapsamında tüm 
denizlerimizden ve iç sularda genetik materyal örneklenmeye başlanmıştır. Önemli ticari 
balık türleri ile nesli tehlike altında olan türler Ulusal Su Ürünleri Gen Bankasında muhafaza 
edilmekte, Bakanlık adına tescil yapılmaktadır.  
Diğer alt projelerde ise kerevit, barbun, kalkan ve sazan balığının genetik özellikleri 
konusunda çalışmalar 2020 yılına tamamlanmıştır. Balık türlerinin doğal ortamda tür ve 
yoğunluk tespiti konusunda yeni bir teknik olarak DNA ile stok tespiti konulu proje 
başlatılmıştır.  
Kaynak Yönetimi ve Çevre Programı : Denizler ve iç sularda stok çalışmalarını izleme 
projeleri ile kirlilik çalışmaları ile ilgili faaliyetler uzun soluklu çalışmalar olduğu için devam 
etmektedir. Potansiyel yetiştiricilik alanları belirlenmesi için taşıma kapasitesi bilimsel esaslar 
ve diğer sektörel faaliyetler dikkate alınarak belirlenmiştir. 
Su Ürünleri Genetik Kaynakları Tescil Çalışmaları : “Su Ürünleri Tescil Ulusal Komitesi” 

toplantısında ticari değeri yüksek olan çipura (Sparusaurata), levrek (Dicentrarchuslabrax), 
lüfer (Pomatomussaltatrix), çaça (Sprattussprattus), sarıkulak kefal (Lizaaurata), kırlangıç 
(Chelidonichthyslucerna), beni balığı (Cyprinionmacrostomum), sarı balık (Capoetaumbla) 
ve sudak (Sanderlucioperca) türleri ile endemik olan yağ balığı (Pseudophoxinusanatolicus), 
siraz (Capoetaantalyensis) türlerinin Bakanlık adına tesciline karar verilmiştir. 

Uluslararası Projeler 

Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları (IFİSH) projesi: 6 adet deniz 

izleme sistemi şamandırası Çanakkale/Boğaz, Bandırma, İstanbul/Boğaz, Kırklareli/İğneada, 
Sinop/İnceburun, Trabzon/Yomra’da yerleştirilmiştir. Bu cihazlardan gelen bilgiler ışığında 
UBSİBİM (Ulusal Balık Stoklarını İzleme Merkezi) oluşturularak, burada çevrimiçi olarak 
denizlerde kurulacak sistemlerden veri akışı sağlanmaktadır. 
Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Projesi (IFISH) kapsamında enstitülerde görev 
yapan teknik personel eğitimleri yanı sıra iki ayrı çalıştay ile ülkesel balıkçılık yönetiminde 
bilimsel tavsiye için rapor oluşturulmuştur. 
Su Ürünleri Diğer Uluslararası Proje Desteği : Black Sea Researchand Innovationto Develop 

Growthfor Sustainable Ecosystem Services (BRIDGE-BS) başlıklı proje Aralık 2020 
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döneminde kabul edilmiştir.  
Rapa Whelk Research Surveys In the Eastern Coastal Waters of Turkey başlıklı proje FAO 
desteğinde yürütülmektedir. 
Blue HopeInitiative/Mavi Umut İnsiyatifi (FAO desteğinde 2018 yılında başlatılmış ve 2020 
yılında proje çalışmaları devam etmektedir. 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim Merkezi : Proje ile Uluslararası Araştırma ve 
Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Ar-Ge ve eğitim konusunda bir mükemmeliyet merkezi haline 
getirilmesi amaçlanmaktadır. 2017 yılında yer teslimi yapılmasına rağmen yüklenici firmanın 
taahhüdünü yerine getirmemesinden dolayı inşaatlar tamamlanmamış olup gerekli 
revizyonlar tamamlanarak 2021 yılında ihaleye çıkılacaktır. 
Anadolu Mandası Islah ve Geliştirme Merkezi : Proje ile Koyunculuk Araştırma Enstitüsü 

bünyesinde yetiştirilen Anadolu Mandalarının süt verim yönlü ıslahında ve yetiştiriciliğinde 
kullanılan barınak alt yapısının modernleştirilmesi ile manda yetiştiriciliği konusunda 
uzmanlaşılması ve ülkenin ihtiyaç duyduğu damızlık manda ihtiyacının karşılanabilir hale 
getirilmesi hedeflenmektedir. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve 31.08.2020 
tarihinde yer teslimi yapılarak inşaata başlanmıştır. 
Arı ve İpek Böceği Alt Yapı Geliştirme Projesi : İpekböceği alt yapı projesi kapsamında 

yapılması planlanan laboratuvar ve üretim tesisi binası, Uluslararası Hayvancılık Araştırma 
ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü alt yapı projesi ile birleştirilmiştir.  
Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Merkezi: Proje ile arıcılık faaliyetlerinin bilimsel 

yaklaşım ve araştırmalarla dünya standartlarına ulaştırmak, arı ürünleri üretimini hem nitelik 
hemde nicelik bakımından artırılmasını sağlamak, bu ürünlerin tanımlanmasına katkı 
sağlamak, üreticilerin yaşadığı sorunları bilimsel verilerle ortadan kaldırmak ve arıcılıkla ile 
ilgili olarak yapılacak araştırmalarda hem yol gösterici hem de destek olmak genel hedef 
olarak belirlenmiştir. Arıcılık Ar-Ge İnovasyon Merkezi'nin açılışı yapılarak faaliyete 
geçmiştir.  
Türkiye Su Ürünleri Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi: Trabzon’da Su Ürünleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Türkiye Su Ürünleri Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi” 
inşaatı tamamlanmıştır. Merkezin 2021 yılında faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir. 
Su Ürünleri İleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi : Proje kapsamında, yeni türlerle ilgili ileri 

araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılacağı, büyüme ve kültür özelliklerinin 
belirleneceği, aynı zamanda uzun süreli ıslah, seleksiyon, tescil ve patent çalışmalarının 
yürütüleceği bir Ar-Ge Merkezinin kurulması hedeflenmektedir. Kapalı devre sistemler ile 
farklı su özellikleri sağlanacak, Trabzon’da kurulan Gen Bankası ile bağlantılı olarak 
Akdeniz’e ait türlerin canlı muhafazası (in situ) yine bu tesislerde yapılabilecektir. Projede 
ihale aşamasına gelinmiştir. 
Elazığ Keban İç Su Ürünleri Canlıları Üretim ve Ar-Ge Merkezi: Merkez Keban barajı 

kıyısında kurulmuştur. 2020 yılında tam olarak faaliyete geçirilmiş ve 2 milyon adet sazan 
yavrusu üretilerek bölgedeki barajlara bırakılmıştır. 
Araştırma ve Kontrol Gemileri : Trabzon’da Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün 
araştırma faaliyetlerinde kullanılan Sürat Araştırma-1 gemisi 2020 yılında üç ayrı deniz seferi 
düzenlemiştir. Karadeniz’de ekonomik münhasır alanda çalışma kapasitesine sahip modern 
donanımlı 45 m uzunluğunda yeni bir gemi alımı için proje fizibilitesi hazırlanarak 
Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmuştur.  
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Akdeniz Araştırma-1 
gemisi yenileme sonrası Türk Loydu uyarınca tüm kalite testleri tamamlanmıştır. 2020 yılında 
Akdeniz’de üç ayrı proje seferi düzenleyen gemi Aralık 2020’de tüm Karadeniz ekonomik 
münhasır alanında akustik sörvey çalışması yürütmüştür. 

5.20.5. Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi  

Tarım Ekonomisi Araştırmaları, Sektör Politika Belgeleri ve Ürün Raporları 

2020 yılı içerisinde, aşağıda isimleri verilen, 6 adet proje sonuçlanmış olup proje sonuçları  
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ilgili birimlerine sunulmak ve makama arz edilmek üzere raporlanmıştır. 

 Isparta İli Elma Yetiştiriciliğinde Tahmin ve Uyarı Sisteminin Zirai Mücadele ve Çevre 
Duyarlılığı Açısından Üreticiler Üzerindeki Etkileri,  

 Türkiye ‘de Makarna Sektörünün Rekabet Analizi,  

 Yerli Kara Sığırı İçin Uygulanan Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması 
Desteklemesinin Sosyoekonomik etkisi,  

 Tüketicilerin Organik Tarım Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 

 Türkiye Kiraz Üretimi ve Pazarlanmasında Rekabet Gücünün Araştırılması,  

 Hayvancılık Desteklerinin Besi Sığırcılığı İşletmeleri Üzerindeki Etkileri. 

Diğer yandan, 2020 yılı içerisinde, tarım politikalarının belirlenmesi ve uygulanması 
kapsamında alt sektörlerin mevcut durumunu ve gelecek eğilimlerini belirlemek ve alt 
sektörler bazında karar vericiler için alternatif politika önerileri geliştirmek amacıyla; Tıbbi 
Aromatik ve Boya Bitkileri, Süs Bitkileri, Bitkisel Yağlar, Yem ve Kırmızı Et alt sektörlerine 
ilişkin 5 adet “Sektör Politika Belgesi” hazırlanmış ve nihai raporlar arz edilmiştir. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) teknik desteği ile yürütülen "Ulusal E-
Tarım Stratejisi Oluşturulmasının Desteklenmesi" isimli proje kapsamında ankete dayalı 
saha çalışması yapılmış, ülke envanter raporu hazırlıklarına başlanmıştır. 

Ar-Ge Destek Programı Projeleri  

Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2020 yılı içerisinde 16. proje çağrısına çıkılmış ve yeni 
teklif proje kabulleri yapılmıştır. Program kapsamında 205 yeni proje teklifi alınmış olup; 
uygun görülen 27 projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Program kapsamında 2020 yılı 
içerisinde önceki yıllarda kabul edilmiş projelerden 15 proje sonuçlanmış olup 112 proje 
devam etmektedir. Bakanlık Ar-Ge Destek Programı projelerine 2020 yılında 10 milyon TL 
destekleme ödemesi yapılmıştır. 

Ulusal Projeler  

2020 yılı Proje Değerlendirme Toplantısında 450 yeni teklif, 986 devam eden, 206 
sonuçlanan olmak üzere toplam 1642 adet proje görüşülmüştür. Değerlendirilen projelerden 
toplam 357 adet yeni teklif proje desteklenmiştir. 

KKTC Projeleri 

2020 yılı itibarı ile 18 adet proje sonuçlandırılmıştır. 4 tane yeni ve 11 adet devam eden proje 
yürütülmektedir.   

TÜBİTAK Projeleri 

TÜBİTAK programlarına ait projelerin, başvuru ve onay işlemlerini içeren sekretarya 
hizmetleri, elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır. Sekretarya hizmetlerinin işleyişine 
yönelik usul ve esaslar, Tarımsal Araştırma Yönetimi Yönergesi içerisine derç edilerek 
yeniden düzenlenmiştir. Enstitülerin 2020 yılı için; tüm öncelikli alanlarda yürütmekte 
oldukları (1001, 1002, 1003, 1007, 3001, 3501) proje bütçesi; 43 proje için toplam 6.47milyon 
TL’dir.  

Uluslararası Projeler 

2020 yılı içinde 6 AB, 2 FAO projesi ile toplam 8 uluslararası projeye dâhil olunmuştur. Söz 
konusu 8 projenin toplam bütçesi 3.449.710 Dolar'dır. 
CGIAR (Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu): Faaliyetlerini özellikle az 
gelişmiş ve/veya gelişmekte olan 70 farklı ülkede 15 konu bazlı araştırma merkezi yürüten 
ve yıllık 1 milyar dolar tutarında bütçesi olan CGIAR, bu yönüyle dünyanın en büyük tarımsal 
Ar-Ge kuruluşudur. 
CGIAR Sistem Konseyinde Batı Asya ve Kuzey Afrika Bölgesi (WANA) İran ile dönüşümlü 
olarak temsil edilmektedir. Söz konusu temsil görevi 2020-2022 döneminde Türkiye  
tarafından yürütülmektedir. 
Milletlerarası Akdeniz Yüksek Ziraî Etütler Merkezi (MAYZEM): Dört üye ülkede yer alan 
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bağlı enstitüleri aracılığı ile eğitim, araştırma ve bölgesel işbirliği faaliyetlerini yürütmektedir.  
Bu kapsamda, Temmuz ve Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 145. ve 146. Yönetim 
Kurulu Toplantılarında ülkemiz temsil edilmiştir..  
Tarımsal Araştırmalar Daimi Komitesi (SCAR): 2020 yılında SCAR biyoekonomi grubu 

çalışmaları referans alınarak ülkesel biyoekonomi stratejisinin hazırlanması adına yürütülen 
çalışmalar teknik olarak devam ettirilmiş ancak devam eden pandemi nedeniyle planlanan 
toplantılar ertelenmiştir. 

5.20.6. Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları 

Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları 

Tarımda Suyun Etkin Kullanımı: Tarımda suyun etkin kullanımı ve verimliliğinin artırılması 
kapsamında Sulama Alt Yapılarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonu projesi 2020 yılında da 
devam etmiş, Enstitülerin sulama alt yapıları hizmetlerinin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının basınçlı sulama sistemleriyle entegrasyonu kapsamında 
Mobil Güneş Pillerinin Tarımsal Sulamada Kullanımı ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam 
etmektedir. Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketim Rehberi ve Türkiye’de Sulanan 
Bitkilerin Sulama Teknikleri Rehberi kamu kurum ve kuruluşları üniversite ve özel sektör 
tarafından kullanılmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında ilgili rehberin daha etkin 
kullanılabilmesi için web ara yüz ve dijitalleşmesi çalışmaları başlatılmıştır. Kısıntılı Sulama 
Teknik Yayını Suyun kısıtlı kullanımının yaygınlaştırılması ve sulama sahalarının 
genişletilmesinin sağlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda bugüne kadar 
birçok araştırma sonuçlandırılmış olup, bu çalışmaların Bakanlık politikalarına katkı vermek 
üzere değerlendirilerek teknik bir yayın haline getirilmesi kapsamında çalışmalar 2020 yılı 
itibariye başlatılmıştır.  

İleri Teknik ve Teknolojilerin Tarımsal Sulamada Kullanımı: Suyun etkin kullanımına yönelik 
ileri teknik ve teknolojilerin sulamada kullanım stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması 
çalışmaları kapsamında Bilişim Teknolojileri ile Uzaktan algılama teknikleri kullanarak bitki 
su tüketiminin, toprak neminin ve tuzluluğun geniş alanlarda izlenmesi sağlanabilmektedir. 
Bu kapsamda 2020 yılında arazi çalışmaları devam etmiştir. 

Su Tasarrufu Sağlayan Sulama Yöntemlerinin Geliştirilmesi: Kısıtlı Su Koşullarında Su 

Tasarrufu Sağlayan Sulama Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlarının Oluşturulması 
projes kapsamındayürütülen 19 projenin 12 adedi devam etmekte olup, 7 adedi 
sonuçlandırılmıştır.2020 yılı itibariyle 2 proje ülkesel proje altında programa alınmıştır. Bu 
çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçlara dayandırılarak yüzey altı damla sulama 
destekleme programı yayınlanmakta olan 2016–2020 Kırsal Kalkınma Destekleri 
Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ içerisinde yer 
almıştır. 

Çeltikte Damla Sulama Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması Projesi: Trakya 
Bölgesi-Kırklareli, Ege Menemen Ovası, Akdeniz Bölgesi Tarsus ve Karadeniz Bölgesi Bafra 
Ovasında Ar-Ge Projeleri 2020 yılı itibariyle yürütülmüş ikinci yıl sonuçları alınmıştır.  

Havzalarda Sulama Suyu İhtiyacının Tespit Edilmesi: Batı Akdeniz Havzasında Optimum 

Bitki Deseni ve Sulama Suyu İhtiyaçlarının Belirlenerek, Stratejik ve Politik Karar Destek 
Araçlarının Oluşturulması (BAKAROL)projesi ilehavzalar bazında optimum bitki deseni 
çalışmaları yapılarak, ele alınacak havzalardaki bir tarım işletmesi için maksimum işletme 
gelirini sağlayacak ürün ve sulama suyu miktarı belirlenecektir. 2020 yılında Proje Batı 
Akdeniz Havzası örneğinde Seydikemer Pilot alanda devam etmektedir.2019 yılı yetiştiricilik 
dönemine ait bitki deseni belirlenerek haritalar oluşturulmuş ve yerinde tatbik edilmiştir. Pilot 
alanda ekonomik değere sahip tüm bitkilerin mevsimsel bitki su tüketim değerleri FAO 
tarafından geliştirilen CROPWAT bilgisayar yazılım programı ile hesaplanmıştır. Hesaplarda 
bitki su ihtiyacının tamamen karşılandığı duruma ilave olarak, bitki su ihtiyacının bir kısmının 
karşılandığı (kısıntılı sulama) durumuna ilişkin bitki su tüketimi ve sulama programları 
belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan proje ile havza ölçekli su bütçesi planlamalarının 
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oluşturulacak modelleme yaklaşımları ile gerçekçi çözüm önerileri getirilmesi 
sağlanmaktadır. 

Basınçlı Sulama Sistemleri Destekleme Politikalarının Etkinliği ve İzlenebilirliği: Türkiye‘nin 
farklı bölgelerinde ve farklı ürün gruplarında damla sulamanın performansını belirlemek 
üzere hazırlanan Türkiye’de Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Teknik 
Performanslarının Belirlenmesi ve Damla Sulama Desteklemelerinin Etki Analizi Projesi  
çıktıları ile uygulanmakta olan damla sulama sistemlerinin, amaca ne ölçüde hizmet ettiği 
veya ilk proje değerlerinin uygunluğu/doğruluğu saptanmıştır. Bu durumun, ulusal ekonomiye 
ve bağlı olarak toplumsal refaha katkılar sağlarken, yapılan destekleme programlarına da 
yön vermesi öngörülmektedir.2020 yılında basım ve yayım hazırlıkları yapılmıştır. 

Sulama Suyu Kalitesi ve Drenaj ve Arazi Islahı Ar-Ge Çalışmaları: Trakya Bölgesi Su 

Kaynakları Kalitesinin ve Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi Bölgesel Projesiile 
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne İllerinde mevcut yer altı ve yerüstü su kaynakları incelemeye 
alınarak suların kirlilik durumu ve sulama suyu açısından uygunluğu belirlenmiştir. Proje 
tamamlanmış, 2020 yılında yayınlanmıştır. 

Batı Akdeniz Havzası Eşen Çayı Su Kalitesinin Belirlenmesi ve Tarımsal Sulama Açısından 
Değerlendirilmesi (EŞENSU)projesi:Devam eden BAKAROL Projesi kapsamında yapılan 
anketler ve yerinde tespit çalışmalarıyla bölge çiftçilerinin yaşadığı sorunlar gündeme gelmiş 
ve çözüm önerileri geliştirilmek üzere 2020 yılında Proje hayata geçirilmiştir.  

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü (TMBB) sahasında 1964 yılında inşa edilmiş olan 
Beytepe Gölet’i Tarım Kampüsünün sulama ihtiyacını karşılamakta ve rekreasyon amacıyla 
kullanılmaktadır. Beytepe Göleti’ni tehdit eden kirleticilerin su ortamındaki mevcudiyeti 
araştırılarak, göletteki ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Beytepe Göleti Su 
Kalitesinin Belirlenmesi ve Sürdürülebilir Kullanımının Araştırılması projesi 2020 yılında 
programa alınmıştır.  

Otomatik Su Dağıtım Sistemi(ASDOS): Sulama şebekesinin her noktasında sensörler 
aracılığı ile sulama birimlerinin kontrol edilmesini sağlayan projede 2020 yılı faaliyetleri 
devam etmiştir. 

Eğitim ve Yayım: Pandemi sürecinde Tarımsal su yönetimi çalışmaları kapsamında 

Enstitülerdeki araştırmacılara internet aracılığı ile eğitim programları düzenlenmiştir. Nisan-
Haziran aylarında 12 oturumda eğitim programı yapılmıştır. Belirlenen eğitim konuları 
üniversitelerden gönüllü öğretim üyeleri tarafından verilmiştir. Uygulamalı olarak yapılan 
eğitimlerde interaktif katılımın sağlanarak kapasite arttırılması hedefine ulaşılmıştır. TAGEM 
Uzaktan Eğitim Programı kapsamında“Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk” konusunda 2 Eylül 
2020 tarihinde Araştırma Enstitü uzmanlarına on-line eğitim verilmiştir. “Tarımsal Sulama 
Verimliliği” temasında SUEN-Blue Peace organizasyonunda 17-19 Kasım 2020 tarihlerinde 
düzenlenen Uluslarararası katılımlı webinar eğitim programına TAGEM adına katılım 
sağlanmıştır.   

Toprak Yönetimi ve Bitki Besleme Araştırmaları 

Ülkesel Coğrafi Toprak Verimliliği Bilgi Yönetim Sistemi: Toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği 

ve gıda güvenliği açısından tarım topraklarımızın özelliklerinin belirlenmesineyönelik olarak 
“Toprak Veri Tabanı” oluşturulmaktadır. “Türkiye Topraklarının Verimlilik, Bitki Besin Maddesi 
ve Potansiyel Toksik Element İçeriklerinin belirlenmesi, Toprak Veri Tabanının Oluşturulması 
ve Haritalanması” Ülkesel Projesi, 22 alt projede, 50000 adet toprak örneğinde 
yürütülmektedir. Sonuçlanan projelerin verileri Ankara Toprak, Gübre ve Su Kaynakları 
Merkez Araştırma Enstitümüzdeki toprak bilgi sistemine aktarılmakta ve illere göre toprak 
parametrelerinin değişimi haritalanmaktadır. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde 
güncellenebilir ve sorgulanabilir nitelikte 1/100000 ölçekli Tarım Toprak Verimlilik Haritaları 
elde edilmektedir. Ülkesel Proje kapsamında 2020 yılında 5 proje sonuçlanmış, 8 adet 
bölgesel proje devam etmektedir.  
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Biyolojik Gübrelerin Geliştirilmesi: “Biyolojik Gübrelerin Geliştirilmesi ve Kullanımının 

Yaygınlaştırılması” Ülkesel projesi yürütülmektedir. 2020 yılında hem Ankara hem de 
İzmir’de yapılan izolasyon çalışmalarına ve gen bankası zenginleştirilmesine devam 
edilmektedir. Geliştirilmiş olan, nohut, mercimek, fiğ ve bezelyeye özel gübreler (AZOTEK-1, 
AZOTEK-2 ve AZOTEK-3) tescillenmiş ve 2020 yılında gübrelerin ticarileştirilmesi 
çalışmaları başlatılmıştır. Ülkesel proje kapsamında 2020 yılı itibarıyla, 4 adet sonuçlanmış, 
12 adet devam eden ve 1 adet yeni proje bulunmaktadır. Ar-Ge Destek programı kapsamında 
“Yerel Kaynaklardan Organik ve Mikrobiyal Gübrelerin Geliştirilmesi” çağrı başlığı açılmış ve 
Üniversite-Özel Sektör-Kamu işbirliği ile 2020 yılı programında 1 projesonuçlanmış, 6 proje 
devam etmiş ve 1 yeni proje yürütülmektedir. Ayrıca biyolojik gübrelerin çiftçilere 
benimsetilmesi için tarla koşullarında saha denemeleri ile demonstrasyon çalışmaları ve 
eğitimler devam etmektedir. Proje sonunda yerli gübre üretimi için “Biyolojik Gübre Gen 
Bankası” oluşacak ve gübre üreticilerine başlangıç kültürü sağlanacaktır. Yerel 
kaynaklarımızdan üretilecek mikrobiyal gübreler ile gübre ithalatı azaltılırken, toprak 
verimliliği artıran çevre dostu sağlıklı üretim gerçekleşecektir.   

Organik Atık ve Artık Yönetimi : Organik atık ve artıkların tarım alanlarında organik maddenin 

yükseltilmesi, toprak sağlığının korunması ve verimliliğinin sürdürülebilirliği için “Organik Atık 
ve Artık Yönetimi” Ülkesel Projesi yürütülmektedir. Bu kapsamda çeşitli bitkisel ve hayvansal 
atık ve artıkların değerlendirilmesi amacıyla doğrudan kullanımı, kompostlanması (tavuk 
gübreleri, yerfıstığı atıkları vs), atıklardan biyokömür olarak uygulanması çalışmaları devam 
etmiştir. 2020 yılında çeşitli tesislerden çıkan organik materyallerin (Zeytin Karasuyu, 
Biyogaz tesislerinden çıkan sıvı fermente ürün vs) toprağa geri dönüşümünün sağlanarak 
değerlendirilmesi araştırmaları programa alınmıştır. Tarımsal atıkların biyokömür olarak 
kullanımı ile toprakta karbonun artırılması ve su tasarrufu sağlanması açısından tarımsal 
üretime önemli katkısı olacaktır. Buna ilaveten bitkisel üretimde yerel kaynakların 
kullanılması ile ucuz organik gübre üretimi, kimyasal gübre kullanımının azaltılması, atık ve 
artıkların değerlendirilmesi ve çevre dostu üretim sağlanacaktır. Bu ülkesel proje 
kapsamında 2020 yılı itibarıyla 3 sonuç raporu, 12 devam proje ve 5 yeni teklif proje 
bulunmaktadır. 

Tarım Şurası Eylemleri:  

“Sıfır Atık Hedefine Ulaşmak İçin Atıkların Değerlendirilmesine Yönelik Ar-Ge Projelerinin 
Desteklenmesi” eylemi yürütülmektedir. Eylem kapsamında; tarımsal üretimden kaynaklı atık 
ve artık potansiyelinin belirlenmesi, atıkların toprağa dönüşümünün sağlanması, besin 
maddesi içeriği ve kalitesinin belirlenmesi, toprak özellikleri ve bitki gelişimi üzerine etkileri, 
tarımsal atıklardan enerji eldesi, atıklardan gübre işleme tesisi potansiyeli yatırım ve 
uygulama yerlerinin belirlenmesi ve fizibilite çalışmaları, uygun yerlerde organik gübre işleme 
tesislerine hibe desteği, atıkların meyve suyu sanayi, yağ, mezbaha, su ürünleri 
kesimhaneleri, gıda ve yem endüstrisinde değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları, 
üreticilerin kendi kompostlarını yapmaya teşvik ve ürünlerin toprak iyileştirici olarak bozuk 
arazilerde kullanılması için metodoloji ve standardizasyon belirlemek ile eğitim ve farkındalık 
çalışmaları başlıkları yer almaktadır.  

“Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kullanılması» 
eyleminde toprak yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı ile tarımsal sulamada sürdürülebilir su 
yönetimi, tarım ve mera alanlarında arazi bozulumu ve erozyon konularında araştırma 
projeleri yürütülmektedir.  

“Organik ve Organo-mineral Gübre Üretiminin ve Kullanımının Teşvik Edilerek Kimyasal 
Gübre İthalatının ve Çevre Kirliliğinin Azaltılması, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadelenin 
Yaygınlaştırılması“ eylemi kapsamında Organik ve organo-mineral gübrelerin geliştirilmesi 
projeleri yürütülmektedir.  

Gübreleme Araştırmaları: Ürüne özgü yüksek verim ve kalite için en ekonomik gübre 

dozlarını belirlemek amacıyla “Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi”nde yer almayan 
bitkilerin ihtiyacına yönelik gübre ve besin gereksinimlerini belirleme araştırmaları devam 
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etmektedir. Damla sulama ile verilecek gübre miktarlarını belirlemek için fertigasyon 
çalışmaları devam etmekte iken, yavaş salınımlı gübrelerin etkinlik araştırmaları ise 2020 
yılında araştırma programına alınmıştır. Ayrıca azaltılmış kimyasal gübre uygulamaları saha 
çalışmaları başlatılmıştır. Gerek toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği ve gerekse çevre dostu 
ekonomik bir üretim için gübreleme programına organik gübrelerin dahil edilerek, daha az 
kimyasal kullanımı ile, verimi düşürmeden, kaliteli bitkisel üretim amaçlanmaktadır. 

 Ayrıca topraklarımızın kalitesini (sağlığını) belirlemek amacıyla “Toprak Sağlığı ve Kirliliği 
Araştırmaları”projeleri yürütülmektedir.  

2020 yılında “Menemen Ovasında ArcSWAT Yöntemi Kullanılarak Tarımsal Kaynaklı Nitrat 
Kirliliğinin Belirlenmesi” araştırma projesi başlatılmıştır.  

Tarımsal Arazi Kullanım Planlaması Araştırmaları: Toprak kayıplarının en önemli nedeni olan 

erozyon ve arazi degredasyonu gibi olumsuzluklar yanlış ve plansız arazi kullanımı sonucu 
olmaktadır. Bu konuda Ar-Ge çalışması Ege-Bakırçay Havzasında tamamlanmış ve seri 
bazında toprak haritaları, tarımsal kullanıma uygunluk sınıfları, iklim özellikleri, üreticilerin 
sosyo-ekonomik koşulları ile mevcut ürün deseni ve alternatif ürünler belirlenip veri tabanı 
oluşturularak parsel düzeyinde ürün deseni planlamasına uygun bir model önerisi 
geliştirilmiştir. 2020 yılında ise limon, ayçiçeği ve ceviz gibi önemli ürünlerde “Arazi Uygunluk 
Sınıfları”nın belirlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu bitkilerin yetiştiriciliği için yapılan arazi 
uygunluk değerlendirmesinde, ekonomik ve ekolojik boyutlar da göz önünde alınarak, uygun 
yetiştirme alanlarının belirlenmesinde, geleceğe yönelik stratejik, fiziki ve ekonomik planların 
oluşturulması açısından karar vericilere önemli kaynak oluşturacaktır. 

Toprak, Gübre ve Su Analizleri: 22 Enstitü Laboratuvarı tarımsal amaçlı toprak, bitki ve 

sulama suyu analizlerinde yetkilendirilmiş olup, 3 laboratuvar (Ankara, İzmir ve Gaziantep) 
toprak ve gübre analizlerinde akredite olmuşlardır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 2020 
yılında 22 araştırma enstitüsü laboratuvarında toplam olarak 16.864 adet toprak, 4.551 adet 
bitki, 1.567 sulama suyu ve 1.343 adet gübre örneğinde çeşitli analizler yapılmıştır. 

Tablo 48: TAGEM Araştırma Enstitüleri Toprak Su Laboratuvarları 2020 yılı Analiz Sayıları 
Enstitü Adı Toprak 

sayısı 
Toprak 
Analiz 
Sayısı 

Bitki 
sayısı 

Bitki 
Analiz 
Sayısı 

Sulama 
suyu 
Sayısı 

Su 
Analiz 
Sayısı 

Gübre 
sayısı 

Gübre 
Analiz 
Sayısı 

Ankara Toprak Gübre 
Arş.Enst(Akredite) 

2.556 50.835 666 4.149 348 11.458 798 3.581 

Menemen Arş. 
Enst.(Akredite) 

2.259 47.203 20 188 156 2.749 11 52 

Antepfıstığı Arş. 
Enst.(Akredite) 

411 3.841 - - - - 41 205 

Bornova Zeytincilik Arş. Enst. 651 9.546 396 3.960 - - - - 
Eskişehir Arş. Enst. 1.166 18.624 1.600 12.800 24 240 - - 
Manisa Bağ. Arş. Enst. 1.611 16.110 10 100 19 190 - - 
Tokat Arş. Enst. 1.538 6.479 118 288 155 4.992 - - 
Alata Arş. Enst. 880 11.102 - - 116 1.508 432 1.302 
Fındık Arş. Enst. 866 6.479 90 810 - - - - 
Samsun Karadeniz Arş. Enst. 778 6.324 80 722 297 3.267 - - 
Kırklareli Arş. Enst. 569 5.638 288 968 26 286 - - 
Şanlıurfa GAP Arş. Enst. 558 3.927 241 2.410 - - - - 
Eğirdir Bahçe Arş. Enst. 434 4.619 415 4.150 51 510 - - 
Antalya BATEM Araş.enst. 417 4.817 277 2.493 327 3.924 61 375 
Konya Çölleşme  Arş. Enst. 425 17.060 12 48 - - - - 
Malatya Kayısı Arş. Enst. 374 2.618 - - - - - - 
Yalova Atatürk Arş. Enst. 337 2.359 335 3.015 12 132 - - 
Diyarbakır GAP Arş. Enst. 336 2.535 - - - - - - 
Nazillli Pamuk Arş.Enst. 207 981 - - - - - - 
Erzurum Arş. 187 847     27 270     
Erzincan Arş. Enst. 163 1.141 - - - - - - 
KMaraş Arş. Enst. 141 1.103 3 25 9 99 - - 

TOPLAM 
 

16.864 224.188 4.551 36.126 1.567 29.625 1.343 5.515 
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İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji  Araştırmaları 

İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretime Etkileri: Küresel iklim değişikliğinin tarım üzerindeki 

etkilerini belirlemek, sürdürülebilir tarımsal üretim için iklim değişikliğine uyumu sağlamak ve 
tarımsal faaliyetlerden kaynaklı atmosfere salınan karbondioksit, metan ve nitroz oksit sera 
gazlarının ölçüm, izleme ve azaltımı konularında stratejiler geliştirmek için ülkesel ve 
bölgesel projeler yürütülmektedir.  
“İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Etkileri” çatı projesi kapsamında; Trakya Bölgesinde 
“Aquacrop Modeliyle Ayçiçeği Ve Buğday Bitkilerinin İklim Değişimine Olan Hassasiyetinin 
Analizi“ projesi ile ayçiçeği ve buğday bitkilerinin meteorolojik faktörlerdeki olası değişikliklere 
olan hassasiyetleri model yardımıyla analiz edilmiş ve olası iklim değişikliği senaryoları ile 
ayçiçeği ve buğday da biokütle ve verimde meydana gelebilecek değişimler belirlenmiştir. 
“İklim Değişikliğinin Bazı Önemli Tarım Ürünleri Uygunluk Alanları Üzerine Etkilerinin 
Belirlenmesi” başlıklı ülkesel proje 2020 yılında da devam etmiştir. Proje ile iklim değişikliği 
projeksiyonları ve IPCC iklim senaryoları kullanılarak yetiştirilmekte olan incir, kiraz, portakal, 
limon, muz, ceviz ve kayısı ürünlerinde iklim değişikliğinin etkisi ile olası yeni üretim alanlarını 
gösteren ürün uygunluk haritalarının çıkarılması ve üretim planlamaları ile fayda ve riskleri 
üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Stratejik ürünlerden olan üzüm, incir ve zeytinin Ege 
Bölgesi şartlarında iklim değişikliğinin verim ve kaliteye olan etkilerini belirlemek için 
çalışmalar 2020 yılında devam etmiştir.  
İklim değişikliğinin tarımsal üretimde su kaynakları üzerine etkilerini belirlemek için yoğun 
sulamanın yapıldığı Ege Bölgesi Gediz Ovasında İklim Değişikliğinin Mısır, Pamuk ve Yonca 
Bitkilerinin Su Tüketimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi projesi 2020 yılında programa 
alınmıştır.  Çiftçi ve üreticilerimizin değişen iklim şartlarındaki değişimlere olan farkındalığını 
belirlemek, iklim değişikliğine karşı dayanıklılıklarını tanımlamak ve arttırmaya yönelik 
öncelikleri belirlemek, değişen şartlara uyumu sağlamak için çiftçilerimize rehber olabilecek 
nitelikte “Tarımsal Üreticilerin İklim Değişikliğine Dayanıklılığının Belirlenmesi” ülkesel proje 
2020 yılında başlamıştır. Ülkesel proje kapsamında 4 adet bölgesel proje devam etmektedir.  
Sera gazı envanterine veri sağlamak üzere tarımsal faaliyetlerden (sulama, gübreleme, 
toprak işleme ve işlemesiz, hayvansal üretim ) kaynaklanan ve atmosfere salınan sera 
gazlarını (karbon dioksit, metan ve nitroz oksit) ölçme izleme projeleri bölgesel olarak 
buğday, mısır, pamuk ve çeltik üretimi yapılan alanlarda yürütülmektedir. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi topraklarında buğday, mısır ve pamuk üretim yapılan alanlarda bitkili ve 
bitkisiz şartlarda sera gazları ölçme ve izleme çalışmaları 2020 yılında sonuçlanmıştır.  Ege 
Bölgesinde farklı toprak işleme faaliyetlerinden kaynaklı salınan sera gazlarının ölçüm ve 
izleme çalışmaları devam etmektedir. İç Anadolu Bölgesinde farklı dozlarda kimyasal gübre 
kullanımı ve sulamadan kaynaklı nitroz oksit, karbondioksit ve metan gazı ölçüm ve izleme 
çalışmaları ile bölgede bazı işletmelerde hayvansal üretim kaynaklı sera salımların ve gübre 
yönetiminin üretim sistemleri ve çevresel etkilerini belirleyecek projelere 2020 yılında devam 
edilmiştir.  
Tarımsal faaliyetlerde kimyasal gübrelerden kaynaklı sera gazlarının salımını azaltma 
kapsamında projelerimiz devam etmekte olup “Tarımsal Kaynaklı Sera Gazları Emisyonlarını 
Azaltmaya Yönelik Biyokömür Uygulamalarının Etkinliğinin Belirlenmesi” projesi 2020 yılında 
programa alınmıştır.  
Sera gazları ölçüm izleme çalışmaları kapsamında TAGEM programında hem de özel sektör 
Ar-Ge destek programında yürütülen  “Arazi Tipi Toprak CO2 Emisyon Analiz Sisteminin 
Geliştirilmesi” projesi ile yerli kaynaklar kullanılarak 2020 yılında yerli karbondioksit ölçüm 
cihazı geliştirilmiştir. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklı sera gazları ölçüm ve izleme projeleri 
ile hem ülkesel sera gazı envanterine veri sağlamakta hem de düşük karbonlu üretim ve yeşil 
tarımsal faaliyetlerden kaynaklı sera gazlarının azaltılmasına yönelik politika ve önlemler için 
yol gösterici olmaktadır.  
Tarımsal Kuraklık Belirleme ve İzleme : Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Strateji ve Eylem Planı 
(2018-2022) çerçevesinde;. önemli kuraklık indisleri kullanılarak tarımsal kuraklığın 
belirlenmesi ve izlenmesi, tarımsal kuraklığa hassas olan alanların belirlenmesi ve risk 
haritalarının oluşturulması; mekânsal ve zamansal çözünürlüklü toprak nem tahmini, yağış 
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ve diğer meteorolojik parametreleri (kar, yağış, vs) tarımsal kuraklığın izlenmesi amaçlı 
projeler bölgesel ve ülkesel olarak yürütülmektedir. İç Anadolu Bölgesini ile Trakya 
Bölgelerinde Kuraklığa hassas tarım alanları belirlenmiş ve 2020 yılında riskli alanların 
haritaları çıkarılmıştır.  
Ülkesel ve bölgesel ölçekte çalışmaların yanında lokal ölçekte çalışmalar devam etmekte 
olup  «Ankara İli Buğday Parsellerinde Tarımsal Kuraklık Hassasiyetinin Belirlenmesi, 
İzlenmesi ve Kuraklığa Dayanaklı Yönetim Politikalarının Geliştirilmesi» projesi 2020 yılında 
programa alınmıştır. 
Tarımsal kuraklık izleme çalışmaları ayrıca; Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama 
yöntemleri ve bitki gelişim indisleri ile (NDVI) iklim şartlarının bitki örtüsü üzerindeki etkisi 
belirlenerek aylık NDVI ve anamoli haritaları hazırlanmaktadır. Üretilen bu haritalar 2020 
yılında aylık olarak web sayfasında yayınlanmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen veriler 
Türkiye Tarımsal Kuraklık Eylem Planlarında Risk yönetim ve Erken Uyarı gruplarının 
çalışmalarında kullanılmıştır.     
Kuraklıkla Mücadelede Su Hasadı Teknikleri : Kurak ve yarı kurak bölgelerde  tarımsal 

üretimin devamının sağlanması için yağmur suyunun yönetimi ve toprakta nemin tutulması 
amacıyla bölgelerinde ekonomik olarak önem kazanmış ürünleri dikkate alınarak hazırlanan 
ve ekonomik analizlerle desteklenen Su Hasadı Projeleri yürütülmektedir. Bu kapsamda; 
başta GAP Bölgesi olmak üzere, Ege Bölgesi ile İç Anadolu Bölgelerinde antepfıstığı, zeytin, 
kavun ve karpuz üretimi ile ağaçlandırma konularında 5 adet su hasadı araştırma projesi 
2020 yılında devam etmiştir. Ege bölgesinde yürütülmekte olan zeytinde su hasadı teknikleri 
konularında yöre yetiştiricilerine eğitimler verilerek konunun yaygınlaştırılması sağlanmış ve 
bölgede su tasarrufu için yöntemin önemi gösterilmiştir. Kurak şartlarda yağmur suyunun 
hem toprakta en iyi koşullarda muhafazası hem de bu şartlarda atmosfere salınan sera 
gazlarının salımını ölçmeyi amaçlayan bir proje 2020 yılında başlatılmıştır. 
Arazi Bozulumu ve Erozyon : Rüzgar erozyonunun en fazla görüldüğü Konya- Karapınar 

bölgesinde, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Karadeniz Geçit Bölgelerinde 
tarım ve mera topraklarında arazi korunumu ve erozyonu önleyici toprak işleme ve koruyucu 
örtü projeleri ile farklı arazi kullanımlarında arazi bozulumu eğilimleri- bitki örtüsü değişimleri, 
rüzgar erozyonun etkileri ve sediment taşınımı içeren araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu 
çalışmaların yanında kurak ve yarı kurak alanlarda sürdürülebilir arazi yönetimin sağlanması 
başlığı altında; iklim değişikliğinin arazi bozunumu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi,  arazi 
üretkenlik dinamiğinin bozulması ve yeniden kazanılmasının sağlanmasında süreçler, mera 
ve tarım topraklarında karbon tutulumu ve erozyon duyarlılığı dinamiklerinin belirlenmesi, 
sediment yolu ile taşınan fosfor kirliliğinin modellerle belirlenmesi konulu bölgesel projeler 
2020 yılında başlatılmıştır.  
Ürün Verim Tahmin ve İzleme : Buğday, ayçiçeği ve mısır da agrometeorolojik modeller ile 
uzaktan algılama yöntemleri ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak verim-rekolte tahmin ve 
izleme çalışmaları “Ürün Verim Tahmin ve İzleme “ Ülkesel Projesi ile   8 adet alt projede 
yürütülmektedir. Ülkesel proje ile bitkilerin gelişimindeki farklılıkların izlenmesi ve verim için 
öngörü modellerinin oluşturulması hedeflenmiş olup arazi çalışmaları ve model kullanım 
süreci 2020 yılında da devam etmiştir.  Hasattan önce verim tahmin öngörüleri ile tarımsal 
politika ve planlamaların oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Zeytin ile 
üzümde yapay zeka ve makine öğrenme teknikleri ile verim ve hasar tespiti çalışmaları 2020 
yılında tamamlanmıştır. 

Uluslararası Projeler, Çalışmalar ve Toplantılar 

ERA-GAS tarafından çağrıya çıkılan   “Hayvansal Üretim Sistemlerinin Sera Gazı 
Yoğunluğunu Azaltmak İçin Yeni Teknolojiler, Çözümler ve Sistemler” başlığında 
“GrasstoGas” başlıklı ve konsorsiyum ortaklı proje kabul edilmiş ve proje çalışmaları 2020 

yılında devam etmiştir.   

FAO nun koordinasyonunda yürütülen ” Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı 
Sakarya Havzası” GEF projesinin 2020 yılı çıktılarında bölgedeki entsitülerin konuyla ilgili 
yürüttükleri projeler yer almıştır.  
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OECD, FAO, UNEP, GRA ve Dünya Bankası kurumlarınca pandemi nedeniyle online 
gerçekleştirilen webinar toplantılarına İklim değişikliği ve tarım, İklim değişikliği finas, uyum -
azaltım, kuraklık, ekosistemler ve çevre konularında aktif katılımlar sağlanmıştır.  

Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları 

Tarımsal Mekanizasyon Alt Yapı Geliştirme :Tarımsal mekanizasyon düzeyinde dünya 

teknolojilerini yakalamak, seviyeyi yükseltmek, edinilen teknolojik bilgiyle yeniden 
üretebilme/tasarımlama yeteneğini kazanmak için, 2 Araştırma Enstitü Müdürlüğünün tarım 
makinaları konusunda uzmanlaşması planlanmıştır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 
desteklenen proje toplam bütçesi 3 yıl için 5.000.000 TL’dır. Bu kapsamda Tekirdağ Bağcılık 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 100 m2 kapalı alana sahip prefabrik bina inşaatı bitirilerek, 
İçerisinde Tarım Makinalarında araştırma ve tasarım projelerinde kullanılacak gerekli ölçüm, 
bakım ve hizmet alımı ile yapılması gereken profesyonel imalat aşamaları hariç yalın imalat 
ve test aşamalarında kullanılacak cihaz, alet ve ekipman alımları gerçekleşmiştir. 

Baklagil Hasat Makinası Tasarımı ve Prototip İmalatı: Baklagil tarımında hasadın zorluğu ve 
kayıpların fazla olması ekonomik olarak baklagil tarımını sınırlandırmaktadır. Bu amaçla 
baklagilleri hasat ederek baklaları parçalayabilen, tohumu, baklayı ve sapı ayırabilen farklı 
tabla konfigrasyonlarına sahip hasat makinası prototipleri geliştirme projesi 2020 yılında 
başlatılmıştır. 

Türkiye’de Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politika Araçlarının 
Geliştirilmesi: Adana, Kırklareli, Konya, Malatya, Giresun, Ordu, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, 
Yalova, Mersin, Gaziantep illerinde tarımsal işletmelerin işletme yapılarının ve mevcut 
mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesinin yanında, bu illerde bulunan tarım işletmeleri için 
karın maksimizasyonunu sağlayacak makine kullanımına ait bir üretim modeli 
oluşturulacaktır. Ayrıca, arazi büyüklüğüne bağlı olarak optimum makina kapasiteleri ve bu 
makinelerin gereksinim duydukları optimum traktör motor güçleri de belirlenecektir. Farklı 
makine setleri için işletme arazisi büyüklüğü değişken olarak alınacak ve karı maksimize 
eden ürün deseni belirlenecektir. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda Ülke 
genelinde makineleşmede ve üretim desenini belirlemede etkili olacak destekleme politikaları 
geliştirilecektir.Proje 2020 yılında faliyetlerine başlamıştır. 

Koruyucu Toprak İşleme Araştırmaları : Geleneksel toprak işlemeye alternatif olabilecek 
koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim sistemlerinin araştırılması ve bunlara uygun alet 
ve makinelerin belirlenmesi amacıyla koruyucu toprak işleme (azaltılmış toprak işleme, 
doğrudan ekim, sırta ekim) çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılında devam eden projeler 
tablodaki gibidir. 

Tablo 49: Projede Yer Alan Enstitüler ve Çalışacakları Bitkiler 
Enstitü Çalışılacak Bitki Proje İsmi 

Bağcılık Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

Papazkarası Üzüm Tekirdağ Yöresi Papazkarası Üzüm Çeşidinde Farklı 
Toprak İşleme Uygulamalarının Toprak Özellikleri, 
Verim ve Kaliteye Etkileri 

Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Elma Koruyucu Toprak İşleme Kapsamında Yalova Yöresi 
Elma Bahçelerinde Sıra Üzeri Yabancı Ot Mücadele 
Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Alata Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitüsü 

Soya Farklı Toprak İşleme ve Sulama Düzeylerinin Soya 
Bitkisinin Verim ve Verim Kriterleri Üzerine Etkisinin 
Belirlenmesi 

Doğu Anadolu Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü 

Buğday Iğdır yöresi Tuzlu–Alkali Tarım Alanlarında Farklı 
Toprak İşleme–Ekim Yöntemlerinin Toprak Özellikleri 
ve Buğday Verimine Etkileri 

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Arpa+Fiğ – II.Ürün 
Silajlık Mısır 

Tokat Yöresi’nde Koruyucu Toprak İşleme ve 
Doğrudan Ekim Araştırmaları, Uygulamaları ve 
Yaygınlaştırılması Buğday – II.Ürün 

Silajlık Mısır 
GAP Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü 
Buğday – Mısır Geleneksel Toprak İşleme Sistemine Alternatif Olarak 

Doğrudan Anıza Ekim Sisteminin Uygulanabilirliğinin 
Araştırılması (Şanlıurfa Örneği) 



 

 

204 

 

Hassas Tarım Teknolojileri Araştırmaları:  Bitkisel Üretimde Hassas Tarım Uygulamalarının 

Planlanması, Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Entegre Projesi: Tarımsal girdinin etkin 
kullanımı ve verimliliği artırmak, gübre kullanımında yaklaşık %30 tasarruf sağlayan çevre 
dostu Hassas Tarım Teknolojileri konusunu enstitü ve üniversite iş birliği ile 
yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Proje 2020 yılı itibariyle Tarla Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsü ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde yürütülmektedir 

Elektrikli Traktör Prototipinin Geliştirilmesi :  İlk yerli ve milli tarla sınıfı diye anılan 105 BG 

gücünde, 4 teker tahrikli (4x4) manevra ve dümenleme kabiliyeti sınıfındaki traktörlere göre 
iyileştirilmiş Milli Elektrikli Traktör Prototipi üretilmiştir. Elektrikli traktör prototipinin atölye 
çalışmaları başarı ile tamamlandıktan ve asfalt (yol) durumunda uzunca süre test edildikten 
sonra saha denemeleri kısmına geçilmiştir. Saha denemelerinde güç, tork ve çeki eğrileri 
ölçümleri ile kabin içi, kabin dışı ve pullukla sürüm sırasında ortaya çıkan gürültü seviyeleri 
ölçümü, çeki kuvveti değerleri ve çeki gücü ölçümleri yapılmıştır. 

Elektrikli Bahçe Traktörü Prototipi Geliştirmesi:  Özel Sektör iş birliği ile 65 BG Elektrikli 

Bahçe Tipi Traktör Prototipi projesi 2019 yılında başlatılmıştır. 2020 yılında prototipin atölye 
aşaması tamamlanmak üzeredir. 

Otonom İlaçlama Robotu Geliştirilmesi :Otonom ilaçlama robotu ile değişken oranlı ilaç 

uygulama projesi başlatılmıştır. Projeye ait ilk deneysel çalışmaları buğday pas 
hastalıklarında karşı uygulanacak, ilerleyen dönemlerde ise farklı tür bitkilerde çalışmalar 
sürdürülecektir. Otonom ilaçlama robotu ile ilgili teknik tasarım, imalat ve yazılım 
çalışmalarına 2020 yılı itibariyle devam edilmiştir.  

Buğday Hasadında Dane Kayıplarının İzlenmesi ve Takibine Yönelik Sistemin Geliştirilmesi:   

Biçerdövere monte edilen sensörler ve GPS sistemi ile bir ana modüle bağlı GSM/GPRS 
sistemi üzerinden uzaktan izleme merkezine veri aktarımı gerçekleştirilmiştir. Sistem internet 
tabanlı uygulaması olacak şekilde, entegre olarak veri iletişimi ve veri tabanı uygulaması bir 
merkezden hizmet verecek şekilde hazırlanmıştır. Tamamlanan bu projenin ardından devamı 
niteliğinde olan “Bulut Tabanlı Verim Görüntüleme, Haritalama ve Takip Sisteminin 
(Ülkemizde Kullanılan Biçerdöverler için) Geliştirilmesi Projesi’’ 2020 yılında da faaliyetlerine 
devam etmiştir.  

Bağ Yetiştiriciliğinde Kullanılabilecek Otonom Robot Tasarımı ve Uygulama Olanakları 
Projesi: Yerli otonom sıra üzeri çapa makinası (ROBOTAGEM) ile ilgili çalışmalar 2020 

yılında başlamıştır. Prototip bağcılıkta gelecekte uygulanabilecek ilaçlama, gübreleme, 
toprak işleme vb. kültürel faaliyetlerde birlikte kullanılabilmesi amacıyla daha fazla güce 
ihtiyaç olduğu durumlarda sadece motor ve motor sürücü değiştirilerek araç üzerinde 
güncelleme yapılabilecek şekilde tasarlanacaktır. 

Hayvancılıkta Mekanizasyon : 

Gezen Hibrit Sağımcı: Küçükbaş hayvan sağımında çiğ süt kalitesinin artırılması, sağım 
işinin kolaylaştırılması, aynı makine ile birçok üreticiye hizmet edilmesi, önemli oranda 
yenilenebilir enerji destekli olmasıyla da işletme giderlerinin azaltılması, sistemdeki soğutma 
ünitesiyle sütün sağım yerlerinden süt işleme merkezlerine taşınmasına olanak sağlayarak 
üreticinin daha yüksek gelir elde etmesi amaçlanmıştır. 1x24 üniteli sağım sisteminin üretimi 
tamamlanmış ve Aydın’da bulunan Vodafone Akıllı Köy projesi kapsamında saha 
denemelerini yapmak üzere bölgeye nakli gerçekleştirilmiştir. Aydın Kasaplar köyünde 
küçükbaş hayvancılık yapan üreticiler arasında ortak makina kullanımı söz konusu makina 
ile hayata geçmiş olacaktır. 1x12 üniteli hibrit sağım makinası bitirilerek, sağım denemeleri 
başarıyla yapılmış ve proje tamamlanmıştır. 

Fotovoltaik Pil Destekli Küçükbaş Mobil Süt Sağım Makinası: Yayla ve mera’da elle yapılan 
sağımlarda sütün % 75 - 85’nin memede kaldığı, ekonomiye kazandırılamadığı tespit 
edilmiştir.Güneydoğu Anadolu bölgesindeki küçükbaş süt hayvancılığı ile uğraşan göçerlerin 
sağım sorunlarını çözmeye ve sütün ekonomiye kazandırılmasına yönelik yayla veya konar-
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göçerlerce çayır-mera’da otlatılan küçükbaş hayvanlar için depolanmış solar enerji ile çalışan 
mobil süt sağım makinası prototipi oluşturulmuş ve denemeleri yapılarak proje 
tamamlanmıştır. 

Küçükbaş Hayvan Islahına Yönelik Akıllı Ölçüm Platformu Prototipinin Geliştirilmesi: 
Küçükbaş hayvanların kimliklendirilerek izlenmesi, ağırlık ve vücut ölçüleri gibi hayvan 
ıslahına yönelik verilerin bir kayıt sistemi oluşturularak toplanması amacı doğrultusunda 
tamamen yerli akıllı ölçüm platformu prototipi geliştirilecektir. Geliştirilecek sistemde, 
hayvanların en az irritasyonla ve güvenilir olarak özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin 
kayıt altına alınması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar ile hayvancılıkta mekanizasyon 
seviyesini arttırarak yerli ve milli yazılım sistemleri ile hayvancılıkta akıllı tarım 
uygulamalarına geçişin sağlanması hedeflenmektedir. 

Mobil Sistem Silaj Balya ve Paketleme Makinası Tasarımı ve Üretimi Projesi: Mobil Sistem 
Silaj Balya ve Paketleme Makinası Tasarımı ve Üretimi Projesi başarıyla tamamlanmıştır. 
Mevcut 100, 500 veya 1.000 kg’lık streçlenmiş balya silaj paketleme makinaları ile aynı 
prensiple çalışan, ancak 1.500 kg ağırlığında silindirik formda balya silajı yapan ve taşınması 
için çekicinin arkasına direkt bağlanarak nakledilmesini sağlayacak bir silaj balya ve 
paketleme makinası tasarımı ve üretimini gerçekleşmiştir. Böylece mevcut makinaların 
nakledilmesinde harcanan uzun nakliye süresi ve yüksek nakliye maliyetinin düşürülmesi 
ayrıca makinanın yapacağı balyaların ağırlığı, mevcut en büyük makinadan %50 daha fazla 
olacağı için birim zamanda paketlenen silaj miktarı %50 artarken, yapılacak balya sayısı 
azalacağı için paketleme maliyetini de ciddi miktarda azaltmaktadır. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Etkin Kullanımı:  

Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi: GAP Bölgesinde uygulamaya dönük ilk solar tarımsal 
işletme kurulması çalışmaları başlamıştır. Proje ile yaklaşık 500 da alanda bulunan tarla ve 
bahçelerin; yağmurlama, damlama, yeraltı damlama ve mini sprink yağmurlama sistemleri 
gibi modern sulama sistemleriyle sulanması sağlanacaktır. 2020 yılında proje çalışmaları 
devam etmiştir.  

Güneş Pilli Center Pivot Sulama Sistemi: Proje kapsamında mevcut olan center pivota güneş 
pilleri entegre edilmesi amaçlanmıştır. Burada güneş pilinin varlığı birim alana harcanan 
enerji maliyetini azaltacak ve tarımda alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konularından 
güneş pili destekli sulama konusu islenmiş olacaktır. Sistemin tarlaya kurulmasıyla güneş 
enerjisinin şebekeden bağımsız ve akü olmadan kullanımında en büyük örnek tesislerden 
birisinin olması beklenmektedir. Ayrıca güneş pili sisteminin modern sulama sistemlerinden 
biri olan Center pivot sistemine adapte edilmesiyle bir ilk gerçekleştirilecektir. 2020 yılında 
proje çalışmaları devam etmiştir. 

Sulama Pompalarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Projesi: Proje ile alınacak çıktılar 
araştırma yapılan bölgedeki pompaj sistemlerinin mevcut verimliliğini ortaya koyarken 
verimliliği nasıl artırılabileceğine dair önerilerde ortaya çıkacaktır. Bu bilgiler ışığında bölge 
şartlarına en uygun yöntemler belirlenerek pompaj sistemlerindeki gerekli değişikliklerin 
başlatılmasını sağlamak ve gereken önemi vurgulamak için bir örnek oluşturulacaktır. 2020 
yılında proje çalışmaları devam etmiştir. 

5.20.7. Hayvan Sağlığı,  Gıda ve Yem Araştırmaları 

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları Projesi 

Proje kapsamında, Tarımsal Araştırma Master Planında belirtilen hayvan sağlığı araştırma 
programlarına ait olan araştırma projeleri desteklenmektedir. Proje kapsamında Şubat 
2020’de gerçekleştirilen hayvan sağlığı araştırmaları proje değerlendirme toplantısında 
görüşülen projelerden, 9 araştırma projesinin sonuç raporunun kabulüne, 42 araştırma 
projesinin devamına ve yeni teklif edilen 22 araştırma projesinin desteklenmesine, Araştırma 
Yönetim Komitesinde karar verilmiştir. 2020 yılında Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2 
proje devam etmekte olup, 1 yeni proje kabul edilmiştir. 
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Yerli üretimi yapılmayan kanatlı ve balık aşılarının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan; Kanatlı 
Hastalıkları Biyolojik Ürün Araştırma ve Geliştirme Merkezi Balık Hastalıkları Biyolojik Ürün 
Araştırma ve Geliştirme Merkezi Altyapı Projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Fizibilite çalışmalarına 2021 yılında başlanacaktır. 

Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Programı 

2020 yılı içerisinde 19 adet sonuçlanan araştırma projesinin yayınlanmasına, 97 adet 
projenin ise devamına karar verilmiştir. Ayrıca 41 adet gıda ve yem konulu projenin 
başlatılması kararlaştırılmıştır. 
Devam eden ve başlatılacak projeler ile gıda ve yemlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 
belirlenmesi, kalite ve gıda güvenilirliğinin sağlanması, geleneksel gıdaların korunması 
devamlılığının sağlanması, yeni üretim teknolojileri ve ürün geliştirilmesi, gıda ve yem sanayi 
atık ve artıklarının değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir. 

Ulusal Starter Kültür Gen Bankası Projesi 

 Fermente ürünlerde mikroorganizmaların tespiti, tanımlanması, muhafazası, üretim 
koşullarının ortaya konulması ve Ulusal starter kültür koleksiyonunun oluşturulması 
amaçlarına hizmet etmek için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
bünyesinde 2017 yılında açılmış olan Ulusal Starter Kültür Gen Bankası’nda 2020 yılında 
saha çalışmaları ile toplanan izolatlar kullanılarak starter kültür geliştirme çalışmalarına 
başlanmış olup geliştirilen ilk kültürler yine enstitü bünyesindeki Süt Ürünleri Pilot Tesisinde 
yoğurt üretiminde kullanılmıştır. 

Biyogüvenlik Araştırma Geliştirme Alt Yapı Projesi 

Modern Biyoteknolojinin getirdiği imkânların kullanımından doğabilecek zararların en aza 
indirilmesi, insan, hayvan ve çevre sağlığı yanında sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliğinde 
sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve uluslararası anlaşmalardan doğacak 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için kurulması gereken “Biyogüvenlik Araştırma ve 
Takip Sisteminin” alt yapısının oluşturulması, eleman yetiştirilmesi ve araştırma projelerinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. 2001 yılında başlayan proje devam etmektedir.  

Güdümlü Projeler 

Ulusal Veteriner Antibiyotik Direnç İzleme Projesi kapsamında gıda değeri olan hayvanlarda 
ve gıdalarda ulusal ölçekte antimikrobiyal direncin boyutları belirlenerek sürdürülebilir bir 
izleme programının oluşturulması hedeflenmektedir. Proje devam etmektedir. 
Arı kolonilerinde kayıplara neden olan, aynı zamanda arıcılık sektörünü büyük oranda 
etkileyen arı hastalıkları varlığının, infeksiyon oranlarının ve dağılımının araştırılması 
amacıyla “Türkiye’de Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda Ölümlere Neden Olan Hastalıkların 
ve Toksikolojik Etkenlerin Araştırılması” isimli proje halen devam etmektedir. 
Türkiye’de Üretilen Çam Balının Fiziksel, Kimyasal ve Mineral Madde Profili Projesi; Elde 
edilen veriler göz önünde bulundurularak 22 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan Türk Gıda 
Kodeksi Bal Tebliği’nde Çam Balı için Sakkaroz miktarı 10g/100g’dan 5g/100g’a 
düşürülmüştür. Yine proje sonuçları doğrultusunda Salgı Ballarında protein ve ham bal delta 
Cl3 değerleri arasındaki fark ve C4 parametreleri Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinden 
kaldırılmıştır. 
Farklı Bölgelerde Yetiştirilen Zeytinlerden Elde Edilen Zeytinyağlarının İklimsel Koşullara 
Göre Değişen Kalite ve Saflık Özelliklerinin Belirlenmesi Projesinde; Zeytinyağı ile ilgili ulusal 
verilerin oluşturulması amaçlanmıştır. Proje kapsamında zeytinyağı üretiminin yoğun olarak 
yapıldığı Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeelde edilen zeytinyağlarının kalite ve saflık kriterleri analizleri 
gerçekleştirilmektedir. Projenin ilk yılında (2018/19) Ayvalık, Memecik, Gemlik, Kilis Yağlık 
ve Nizip Yağlık zeytin çeşitlerinden elde edilen zeytinyağlarının, kalite ve saflık kriterleri 
belirlenmiş ve ilgili paydaşlara raporlanmıştır. Projenin ikinci yılı olan 2019/20 yılında elde 
edilen  zeytinyağları analiz için ilgili laboratuvarlara gönderilme aşamasındadır. Proje 
planlandığı şekilde devam etmektedir. 
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Ar-Ge Projeleri 

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında yapılan 16. Proje Çağrısında 
35 adet proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin Ar-Ge Tebliğine uygun olarak 
değerlendirmesi yapılarak 10 tanesi Kurul'da görüşülmüş ve 9 tanesi desteklenmeye hak 
kazanmıştır. 

Uluslararası Projeler 

Sürdürülebilir Gıda Üretimi ve Tüketimi (SUSFOOD); AB Horizon 2020 programı 
kapsamında yürütülen bir Era-Net Cofund projesidir. 2017-2021 yılları arasında yürütülmesi 
planlanan projede 16 ülkeden 25 fonlayıcı kuruluş yer almaktadır. Proje kapsamında çağrıya 
çıkılmış ve değerlendirmeler sonucunda 12 projenin destek kapsamına alınarak ortak 
fonlama modeli ile desteklenmesine karar verilmiştir.  
Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmalarının Uluslararası Koordinasyonu (ICRAD); isimli 
proje AB Horizon 2020 programı kapsamında yürütülen bir diğer Era-Net Cofund projesidir. 
Projenin amacı öncelikli hayvan hastalıkları konusunda araştırmaları ortak fonlama yöntemi 
ile desteklemektir. Projede çıkılan çağrı sonucunda 67 proje başvurusu olmuş ve 19 projenin 
desteklenmesine karar verilmiştir.  
Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM 
A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Tarım-Gıda Sektöründe İstihdam Yoluyla 
Gençlerin Sosyal Katılımının Artırılması (AGRIOOD) isimli proje 01.02.2020 tarihinde 
başlamış olup 30.09.2021 tarihinde sona erecektir. Projenin amacı imkanları kısıtlı gençlerin 
tarım-gıda sektörü ile ilgili yeterliklerini ve becerilerini geliştirerek sosyal katılımlarını ve 
istihdam edilebilirliğini artırmaktır. 
 Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında yürütülmekte olan ARISTOIL 
Capitalization isimli projede Türkiye, Yunanistan ve İtalya’dan toplam 6 proje ortağı görev 
almaktadır. Projede, zeytinyağı ticareti yapan ülkelere odaklanarak zeytinyağı sektöründe 
yer alan paydaşların (üreticiler, zeytinyağı işleme tesisleri, şişeleme şirketleri vb.) eğitimine 
yönelik materyallerinin hazırlanması hedeflenmiştir. 
Gelişmekte olan yetmiş altı ülkeyi ve geçiş ekonomisine sahip olan ülkeleri hedefleyen ve 
Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen “Biyogüvenlik Takas Mekanizmasına 
Etkin Katılım İçin Sürdürülebilir Kapasite Geliştirme Projesi”nin (BCH III) Üçüncü aşaması 
başlamış olup, 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir. BCH III projesinin hedefleri arasında, 
ortak bir platform olan ve Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nün 20. Maddesi uyarınca 
kurulan “Biyogüvenlik Takas Mekanizması”nı kullanarak genetiği değiştirilmiş organizmalar 
(GDO) ile ilgili bir bilgi stratejisinin geliştirilmesi yer almaktadır. Söz konusu strateji, genetiği 
değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgilerin Biyogüvenlik Takas Mekanizması’nın Kürese l 
Portalına akışı için kabul edilen ulusal mekanizma ve prosedürleri temel alacaktır.  

TÜBİTAK Projeleri 

TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında, yerli ürün kaynaklarından (yoğurt, beyaz 
peynir ve kaşar peyniri) seçilen bakteriler ile ticarileşebilir, yerli starter kültürlerin ve üretim 
teknolojilerinin bir Türk firması tarafından geliştirilmesi amacıyla “Ülkemize Özgü Yoğurt, 
Peynir Kültürü Geliştirilmesi ve Pilot Ölçekte Üretimi” isimli proje başlatılmıştır. Proje starter 
kültür konusunda yaşanan döviz ve ürün kayıplarının önlenmesi, ihracat ve istihdamın 
artırılması, akademik ve teknik elemanların yetiştirilmesi ve standart, yüksek kaliteli yoğurt 
ve peynir üretimlerinin sağlanması anlamında önem arz etmektedir. Proje ile yerli starter 
kültürler kullanılarak yoğurt üretimi gerçekleştirilmiştir. Proje 2021 yılında tamamlanacaktır. 

Diğer Faaliyetler 

Evidencebriefforpolicy- Reducing the Consumption of Trans Fatsand Their Negative Impacts 
on Health in Turkey:  WHO Europe EVIPNet (kanıta dayalı politika) Projesi- Türkiye’de Trans 
Yağ Tüketiminin ve Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması isimli proje Dünya 
Sağlık Örgütü, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Bakanlığımız işbirliği ile yürütülmüş 
olup 2021 yılında politika raporu yayınlanacaktır 
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5.21. TÜTÜN VE ALKOL  

5.21.1. Tütün  

Tütün Tohumu İthalatı 

Tütün Ticareti Yetki Belgesine sahip 11 alıcı firmaya 2020 ürün yılında 19 adet başvuru ile 
Oriental, Virginia tütün tiplerine ait 251,12 kg tohum ithalatı uygunluk izni verilmiştir. 

Tütün Üretimi 

2019 ürünü üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esasına göre alım-satımında kullanılmak üzere 
firma talepleri doğrultusunda toplam 65.000 adet Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi 
bastırılarak 62.043 adet bedeli mukabilinde alıcılara dağıtılmıştır. 
Türkiye genelinde 2020 ürünü sözleşmeli tütün üretim bildirimini firmalar, üreticilerle 
akdettikleri sözleşmelerin birer nüshasını 15/05/2020 tarihine kadar Tütün ve Alkol Dairesi 
Başkanlığına göndermiş olup, bildirimlerin tetkiki neticesinde toplam 23 firmanın 47.509 üretici 
ile 871.163 dekar alanda 81.356.835 kg tütün ürettirmek için sözleşme yaptığı tespit edilmiştir. 
2020 ürün yılında öngörülen üretim miktarının %,60’ı ve üretici sayısının da %62,94’ü Ege 
Bölgesindedir.   
Türkiye’de sözleşmeli tütün üretimine 2002 yılında başlanmıştır. Bu kapsamda üretilen 
tütünlerin fiyatları, tütün mamulleri üreticileri ve/veya alıcıları ile üreticiler ve/veya temsilcileri 
arasında varılan mutabakata göre belirlenmektedir. 2020 ürün yılında sözleşmeli olarak 
üretilen tütünlerin alımlarına 2021 yılının Ocak ayında başlanacaktır..        
İzne Tabi Üretim:Alıcı firmalar, yurt içinde üretilmeyen veya üretimi az olup ihtiyaç duyulan bazı 
menşe tütünlerin, farklı mahallerde üretimini yapmak için Bakanlıktan izin almaktadırlar. 
Bu kapsamda, 7 firmaya; 16 üretim merkezindeki, 282 köy/mahallede, 8.266 üretici ile 200.847 
dekar alanda ve 19.175.195 kg öngörülen üretim miktarı ile faaliyette bulunmak üzere 19 adet 
üretim izni verilmiştir.  
Türkiye’de Virginia ve Burley Tipi Tütün Üretimi: Virginia ve Burley tipi tütün üretiminin 
artırılması hedeflenmelidir. 2020 yılı tahmini verilere göre, 115.453 ton tütün 562.055.430 dolar 
bedel karşılığında tütün mamulleri harmanlarında kullanılmak üzere ithal edilmiştir. Virginia ve 
Burley tipi tütünlerin yurt içinde üretilerek ithal ikamesi olanağı sağlanmalıdır. Bu tip tütünler 
için kullanılan kurutma tesislerinin ilk yatırım maliyetinin yüksek olması nedeni ile firmaların ve 
üreticilerin ivedi olarak kontrollü bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir. 2020 yılında Virginia 
ve Burley tipi tütün sözleşmeli üretim miktarı 239 köyde 3.400 üretici ile 31.041 da alanda 
10.442.850 kg olarak öngörümüştür. Türkiye’de yılda yaklaşık 45-50 milyon kg Virginia ve 
Burley tipi tütün ithal edilerek sigara harmanlarında kullanılmaktadır.  

Tütün Alımı  

2019 ürünü tütünler 2020 yılında 17 firma tarafından satın alınmıştır. Alımı gerçekleştirilen 
tütünlerin miktar olarak %69,33’ü Ege ve %13,83’ü Karadeniz Bölgesinde üretilen tütünlerdir. 
2019 ürünü alımı yapılan tütünler, 6 bölgede, 23 il, 91 ilçe ve 1.713 köy/mahallede üretilen 
tütünlerden oluşmaktadır 

  Tablo 45: Türkiye Genelinde 2019 Ürünü Tütünlerin Alım Durumu 

Bölge Üretici(adet) Miktar(kg) Bedel(TL) 

AKDENİZ 998 773.866 14.703.208 
DOĞU 16 79.089 1.095.826 

EGE 31.937 47.298.967 1.048.992.640 
GÜNEYDOĞU 6.096 9.051.669 141.731.852 

KARADENİZ 6.713 9.434.615 206.992.692 
MARMARA 1.456 1.585.542 36.008.567 

TOPLAM 47.216 68.223.748 1.449.524.785 

2019 ürün yılı tütün alımında, bir önceki yıla oranla; miktar olarak %4,18, bedel bazında ise 
%15,28 bir artış olmasına karşılık üretici bazında ise %2,87 oranında bir azalma olduğu 
görülmüştür.2019 ürün yılında toplam tütün üretiminin yaklaşık %99’u Türk tütünlerinden 
oluşmaktadır. Türk tütünlerinde üretici başına düşen toplam üretim miktarının 1.471 kg olduğu 
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görülmüştür. 
Anlaşmazlıkların Çözümü:Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in “Anlaşmazlıkların Çözümü” başlıklı 12 nci maddesi uyarınca, 2019 
Ürün Yılı Üretici İtirazları Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından 2 uzman, Samsun ve Denizli 
İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde çalışan iki tütün eksperi, 2 üretim bölgesinin 3 ilinde, 4 
işgünü çalışarak 19 üreticinin itirazını sonuçlandırmış olup itiraz eden üreticilerin %42’sinin 
itirazı haklı bulunmuştur. 

Stok ve İşleme 

Tütünlerin Depolanması:Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik uyarınca alıcı firmalar tütün koymuş oldukları depoları Bakanlığa 
bildirmiş olup Türkiye genelinde özel sektörün 609.961 m² alanlı, 357.342 ton kapasiteli 133 
deposu bulunmaktadır. 
Tütün İşleme Tesisleri:Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 20 nci maddesi gereğince Türkiye’de üretilen tütünlerin Türkiye’de 
işlenmesi şarttır. Türkiye’de, firmalara ait birisi homojenize tütün tesisi olmak üzere Tütün 
Ticareti Yetki Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilere ait 6 firmanın 7 adet işleme tesisi 
bulunmaktadır .Söz konusu tesislerin günlük işleme kapasiteleri tek vardiyada 517 ton olup, 
bu tesislerde 1.250 kişi çalışmaktadır. Çalışanların yaklaşık %15’i daimi ve %85’i ise geçici 
personel statüsünde çalışmaktadır. 
Tütün Stokları: Alıcılar, tütün stoklarını her yıl haziran ve aralık ayları sonu itibariyle, takip eden 
ayın onbeşinci gününe kadar Bakanlığa bildirmek zorundadır. 2019 yılsonu itibariyle 48.386 
ton olan ülke tütün stokları 2019 yılsonu itibariyle %71,85 oranında artarak 83.150 tona 
yükselmiştir. Tütün stokları ile ilgili ayrıntılı bilgiler tabloda yer almaktadır. 

   Tablo 46: Türkiye Tütün Stokları 

ORIENTAL DİĞER TOPLAM 

İşlenmemiş İşlenmiş İşlenmemiş İşlenmiş 

13.880.586 41.913.300 1.852.185 25.503.707 83.149.778 

Tütün Ticareti 

Tütün Ticareti Yetki Belgesi (TTYB): Tütün ticareti yapabilmek için Tütün Ticareti Yetki Belgesi 
almak gerekmektedir. 2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 7 firmaya TTYB verilmiştir. 
Ancak vizesini güncellemeyen bir firmanın TTYB’si ise iptal edilmiştir. 2020 yılsonu itibari ile 
TTYB sahibi toplam 113 gerçek ve tüzel kişi bulunmaktadır.  
Tütün İhracatı: Tütün ihraç etmek isteyen firmalar “İhracat Uygunluk Belgesi” almak 
zorundadır. Bu kapsamda, TTYB sahibi 19 firma tarafından yapılan 1.448 başvuru üzerine 
İzmir ve Samsun mahallerinde yapılan ekspertiz muayeneleri sonrası düzenlenen ekspertiz 
raporlarına dayanılarak 1.397 adet İhracat Uygunluk Belgesi verilmiştir. İhracat Uygunluk 
Belgeleri dikkate alınarak derlenen verilere göre; 2020 yılında 48 ülkeye 273.155.454 dolar, 
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi (S.D.G.R.) ve 5.888.055 dolar Dahilde İşleme Rejimi (D.İ.R.) 
kapsamında olmak üzere, toplam 279.043.509 dolar’lık ihracat gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında 
kamuya ait tütün ihracatı olmamıştır. 

  Tablo 47: S.D.G.R. Kapsamında Yapılan İhracatın Sektöre Göre Dağılımı 

Sektör Miktar (kg) Değer (dolar) 

Kamu 0                  0 
Özel 48.524.663 273.155.454 

Toplam 48.524.663 273.155.454 
                                                                                                                                                                                                                           (*) Tahmini veri. 

  Tablo 48: D.İ.R. Kapsamında Yapılan İhracatın Sektöre Göre Dağılımı 

Sektör Miktar (kg) Değer (dolar) 

Kamu 0 0 
Özel 3.320.440 5.888.055 

Toplam 3.320.440 5.888.055 
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   Tablo 49: Toplam İhracatın Sektöre Göre Dağılımı 

Sektör Miktar (kg) Değer (dolar) 
Kamu 0 0 

Özel 51.845.103 279.043.509 

Toplam 51.845.103 279.043.509 

2020 yılı tütün ihracatı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, miktar bazında %11,46 ve değer 
bazında ise %10,11 oranında bir artışın olduğu belirlenmiştir.  

2020 yılı ihracatı ülkelere göre değer bazında değerlendirildiğinde, ilk sırada ABD’nin yer aldığı 
ve ABD’yi; Belçika, Endonezya, Polonya ve Rusya’nın takip ettiği görülmektedir. Bu beş ülkeye 
yapılan ihracat toplam ihracatın %63,47’sine tekabül etmektedir. 

Tütün İthalatı: Firmaların tütün ithalatı başvuru formu ile müracaatlarını takiben, Bakanlık 
uzmanlarınca yapılan kontrol ve ekspertiz muayeneleri sonucu tütün ithalatı uygunluk belgesi 
verilmektedir. Bu kapsamda, 2020 yılı içinde 61 firmaya 18.835 adet Tütün İthalatı Uygunluk 
Belgesi verilmiştir. Bu doğrultuda, 2020 yılında toplam 61 firma tarafından; S.D.G.R. 
kapsamında 356.473.343 dolar, D.İ.R. kapsamında 202.531.906 ve Gümrük Kontrolü Altında 
İşleme Rejimi (G.K.A.İ.R.) 3.050.181 dolar  olmak üzere toplam 562.055.430 dolar bedelle 
tütün ithalatı gerçekleştirilmiştir.Toplam ithalatın değer bazında; %63,42’si S.D.G.R., %36,04’ü 
D.İ.R. ve %0,54’ü ise G.K.A.İ.R kapsamında gerçekleştirilmiştir.  
2020 yılı tütün ithalatı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, miktar bazında %7,96 ve değer 
bazında ise %3,25 oranında bir artışın söz konusu olduğu saptanmıştır.  

   Tablo 50: 2020 Yılı Tütün İthalatının Rejim Bazında Dağılımı 

Rejim adı Firma adedi Miktar (kg) Değer  (dolar) 

S.D.G.R. 56 69.183.442 356.473.343 
D.İ.R. 29 43.209.808 202.531.906 

G.K.A.İ.R. 1 3.060.120 3.050.181 
       Toplam 115.453.370 562.055.430 

                                                                                              (*) 2020 yılı tahmini veri. 

2020 yılı ithalatını menşe ülkesi ve değer bazında değerlendirildiğinde sırasıyla; Brezilya, 
Hollanda, Almanya, Mozambik, Rusya, Hindistan, Çin, ABD, Malavi ve Tanzanya’nın ilk 10’da 
yer aldığı görülmektedir. Bu ilk 10 ülkenin toplamı %79,42’ye tekabül etmektedir. İlk sırada yer 
alan Brezilya %23,96’lık bir paya sahiptir. 2020 yılı tütün ithalatı tip ve nevilere göre değer 
bazında değerlendirildiğinde sırasıyla; Virginia tipi tütün, Şişirilmiş tütün, Burley tipi tütün, 
Harmanlanmış Burley tipi tütün, Homojenize tütün ve tütün damarının ağırlıklı olarak yer aldığı 
görülmektedir. Bu nevilerin toplam içerisindeki payları %98,26’ya tekabül etmektedir. Bu 
toplamda Virginia tipi tütün %44,34’lük payı ile ilk sırada yer almaktadır. 

Tesis Kurma İzni 

Tütün mamulü üretim tesisi kurmak isteyenlere tesis kurma izni, 04/11/2010 tarihli ve 27749 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Üretim ve Ticaret Yönetmeliği) kapsamında 
verilmekte olup, izin verilenlere bu işlemleri yürütmesi için Tesis Kurma Uygunluk Belgesi 
düzenlenerek verilmektedir. 2020 yılı içinde 10 şirkete Tesis Kurma Uygunluk Belgesi 
verilmiştir. 

Makaron üretim tesisi kurmak isteyenlere tesis kurma izni, 28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak 26/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren “Makaron Üretimi ve 
Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında verilmekte olup, izin 
verilenlere bu işlemleri yürütmesi için Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilmektedir. 2020 yılı 
içinde 7 şirkete Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilmiştir. 

Yaprak Sigara Kağıdı üretim tesisi kurmak isteyenlere tesis kurma izni, 25/10/2016 tarihli ve 
29868 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında verilmekte olup, izin verilenlere bu 
işlemleri yürütmesi için Tesis Kurma Uygunluk Belgesi verilmektedir. 2020 yılı içinde Tesis 
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Kurma Uygunluk Belgesi verilmemiştir. 

Üretim ve Faaliyet İzni:  

Tütün mamulü üretimi için tesis kurma izni alan ve projesini gerçekleştirerek işletmesini üretime 
hazır hale getiren şirketlere, Üretim ve Ticaret Yönetmeliğinin Üretim ve Faaliyet İzni başlıklı 7 
nci maddesi kapsamında Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmektedir. Tütün mamulü 
üretimi için 2020 yılı içinde 9 firmaya Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmiştir. 

Makaron üretimi için tesis kurma izni alan ve projesini gerçekleştirerek işletmesini üretime hazır 
hale getiren firmalara, Makaron Yönetmeliğinin “Üretim ve faaliyet izni” başlıklı 7 nci maddesi 
kapsamında Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmektedir. Makaron üretimi için 2020 yılı 
içinde 3 şirkete Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmiştir. 

Yaprak sigara kağıdı üretimi için tesis kurma izni alan ve projesini gerçekleştirerek işletmesini 
üretime hazır hale getiren firmalara, Yaprak Sigara Kağıdı Yönetmeliğinin “Üretim ve faaliyet 
izni” başlıklı 7 nci maddesi kapsamında Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi verilmektedir. 
2020 yılı içinde yaprak sigara kağıdı üretimi için Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi 
verilmemiştir. 

Üretim ve Faaliyet İzni Temdidi: 

Tütün mamulü tesisi kurma izni ve üretim ve faaliyet izni almak suretiyle faaliyetine devam 
eden ve yapılan incelemeler ve denetimler neticesinde şartlarını sağlamaya devam ettiği 
belirlenen firmaların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgeleri 5 yıllık süre sonunda, Üretim ve 
Ticaret Yönetmeliği kapsamında temdit edilmektedir. 2020 yılı içinde 4 firma için 4 adet Üretim 
ve Faaliyet Uygunluk Belgesi temdit işlemi gerçekleştirilmiştir.. 

Makaron tesisi kurma izni ve üretim ve faaliyet izni almak suretiyle faaliyetine devam eden ve 
yapılan incelemeler ve denetimler neticesinde şartlarını sağlamaya devam ettiği belirlenen 
firmaların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgeleri 5 yıllık süre sonunda, Makaron Yönetmeliği 
kapsamında temdit edilmektedir. 2020 yılı içinde 6 firma için 6 adet Üretim ve Faaliyet 
Uygunluk Belgesi temdit işlemi gerçekleştirilmiştir.. 

Yaprak sigara kağıdı tesisi kurma izni ve üretim ve faaliyet izni almak suretiyle faaliyetine 
devam eden ve yapılan incelemeler ve denetimler neticesinde şartlarını sağlamaya devam 
ettiği belirlenen firmaların Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgeleri 5 yıllık süre sonunda, Yaprak 
Sigara Kağıdı Yönetmeliği kapsamında temdit edilmektedir. 2020 yılı içinde yaprak sigara 
kağıdı üretimi için temdit işlemi gerçekleştirilmemiştir. 

Proje Tadilat İşlemleri: 

Tütün Mamulüyle ilgili proje tadilat izinleri veya bildirim işleri Üretim ve Ticaret Yönetmeliğinin 
9 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatı 
işlemlerine, izin verilmesi halinde bu işlemlerin yürütülmesi için Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi 
verilmektedir. 2020 yılı içinde 2 firmaya 2 adet Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi verilmiştir. 2020 
yılı içinde 2 firmaya Proje Tadilatı kapsamında 6 adet izin verilmiştir. 

Makaronla ilgili Proje tadilat izinleri veya bildirim işleri Makaron Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi 
kapsamında yürütülmektedir. Üretim kapasitesi artışı olan proje tadilatı işlemlerine, izin 
verilmesi halinde bu işlemlerin yürütülmesi için Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi verilmekte olup 
2020 yılı içinde Proje Tadilatı kapsamında 6 firmaya izin verilmiştir 

Yaprak Sigara Kağıdı proje tadilat izinleri veya bildirim işleri Yaprak Sigara Kağıdı 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında yürütülmektedir. Üretim kapasitesi artışı olan 
proje tadilatı işlemlerine, izin verilmesi halinde bu işlemlerin yürütülmesi için Proje Tadilatı 
Uygunluk Belgesi verilmekte olup 2020 yılı içinde Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi 
verilmemiştir. 

İthalat İzni 

Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi, Üretim ve Ticaret Yönetmeliğinin 15 inci maddesi 
hükümleri çerçevesinde verilmekte olan Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi,  2020 
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yılında Tütün Mamulleri İthalatı Uygunluk Belgesi düzenlenmemiştir. 

Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi, Makaron Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümleri 
çerçevesinde verilmektedir.2020 yılında Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi düzenlenmemiştir. 

Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı Yönetmeliğinin 15 inci 
maddesi hükümleri çerçevesinde verilmektedir. 2020 yılında Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı 
Uygunluk Belgesi düzenlenmemiştir. 

İhracat İşlemleri 

Tütün mamulü ihracatına ilişkin işlemler, Üretim ve Ticaret Yönetmeliğinin 14 üncü 
maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Tütün mamulleri ihracatı, az 
miktarda İhracat Rejimi kapsamında, çoğunluğu ise Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında DİR kapsamında 21 firmaya 27 adet uygunluk belgesi 
verilmiştir. 

Makaron ihracatı ile ilgili işlemler, Makaron Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde yürütülmekte olup 2020 yılında DİR kapsamında uygunluk belgesi 
düzenlenmemiştir. 

Yaprak Sigara Kağıdı ihracatı ile ilgili işlemler Yaprak Sigara Kağıdı Yönetmeliğinin 14 üncü 
maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmekte olup 2020 yılında DİR kapsamında 
uygunluk belgesi düzenlenmemiştir. 

Piyasaya Arz İzni  

Tütün Mamulünü piyasaya arz izni ile ilgili işlemler, Üretim ve Ticaret Yönetmeliğinin 12 nci 
maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. 2020 yılında yapılan Piyasaya 
Arz Uygunluk Belgesi sayısı 1.082 dir.  

Makaronun piyasaya arz izni ile ilgili işlemler, Makaron Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer 
alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmalara ait 2020 
yılında yapılan Piyasaya Arz izni güncelleme sayısı 34 tür.  

Yaprak Sigara Kağıdının piyasaya arz izni ile ilgili işlemler, Yaprak Sigara Kâğıdı 
Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmekte olup sektörde 
faaliyet gösteren firmalara ait 2020 yılında yapılan Piyasaya Arz Uygunluk Belge sayısı 3 tür.   

Piyasaya Arz İzni Güncellemeleri 

Tütün Mamulünün piyasaya arz izni güncellemesi ile ilgili işlemler, Üretim ve Ticaret 
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmekte olup 
sektörde faaliyet gösteren firmalara ait 2020 yılında yapılan piyasaya arz izni güncelleme 
sayısı 913 tür.  

Makaronun piyasaya arz izni güncellemesi ile ilgili işlemler, Makaron Yönetmeliğinin 13 üncü 
maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmekte olup 2020 yılında makaron üretimi 
için 4 adet piyasaya arz izni güncellemesi yapılmıştır. 

Yaprak Sigara Kağıdının piyasaya arz izni güncellemesi ile ilgili işlemler, Yaprak Sigara Kağıdı 
Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmekte olup 2020 
yılında yaprak sigara kağıdı üretimi için piyasaya arz izni güncellemesi yapılmamıştır.  

Bandrol Hesaplarının Takibi ve İmhası 

Üretim ve Ticaret Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi, Makaron Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi ve 
Yaprak Sigara Kağıdı Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

2020 yılı içinde 74.916.960 adet bandrolün tespiti ve imhası işlemlerine nezaret edilmiştir. 

Tütün ve Tütün Mamullerinin İmhası ile Tütünlerin Geri Kazanım İşlemleri 

Üretim ve Ticaret Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi gereğince tütün ve tütün mamullerinin 
imhası ile tütünlerin geri kazanım işlemleri Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuatına göre 
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yapılmaktadır. 2020 yılında; 17 personel 51 gün süresince 321.873.803 paket sigaranın tespiti 
ve imhası/açımı işlemlerine, 26 personel 72 gün 911.488,50 kg tütün ve tütün tozu tespiti ve 
imhası işlemlerine, 4 personel 4 gün 202.624 paket nargilelik tütün mamulü tespiti ve açımı 
işlemlerine nezaret etmiştir. 

Tesis Kuruluş Yeri Değişikliği ve Devir  

Tütün Mamulü için, Üretim ve Ticaret Yönetmeliğinin; 17 nci maddesinde yer alan hükümler 
çerçevesinde tesisin kuruluş yeri değişikliği, 18 inci maddesinde yer alan hükümler 
çerçevesinde devir ile ilgili işlemler gerçekleştirilmektedir. Anılan maddeler çerçevesinde 2020 
yılı içinde 1 firmaya Tesis Kuruluş Yeri Değişikliği kapsamında izin verilmiştir.  

Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdı ile ilgili 2020 yılı içinde ilgili yönetmelikler kapsamında 
herhangi bir tesis kuruluş yeri değişikliği izni ile tesis devir izni verilmemiştir. 

Tesis Faaliyetlerinin Sona Erdirilmesi ve Kapatılması  

Tütün Mamulleri, Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdı ile ilgili tesis kapatma izni, makaron üretim 
tesislerine ilişkin yönetmelikler kapsamında verilmekte olup 2020 yılı içinde herhangi bir tesis 
kapatma izni verilmemiştir. 

Denetimler ve İncelemeler  

Teknik Denetimler  kapsamında 2020 yılında üretim tesislerinden, 56 sigara, 977 nargilelik 
tütün mamulü,  55 sarmalık kıyılmış tütün mamulü, 30 puro ve sigarillo numunesi alınarak 
bağımsız ve akredite laboratuvarlarda analiz ettirilmiş olup, 89 mamulde teknik düzenlemelere 
uygun olmayan ürün tespiti yapılmıştır 

Üretim ve Faaliyet İzni ile Temdit İşlemi İncelemeleri kapsamında; Tütün mamulleri üretim 
tesislerinde 20 firmada 40 personel 51 gün süresince, Üretim ve Faaliyet İzni ile Temdit İşlemi 
İncelemelerini gerçekleştirmiştir. 

Proje Tadilatı İncelemeleri kapsamında; tütün mamulleri üretim tesislerinde 8 firmada, 11 
personel ile 10 adet Proje Tadilatı İncelemesi gerçekleştirilmiştir. 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR)Denetimleri kapsamında;9 firmada tütün mamulleri üretim 
tesislerinde 30 personel 18 gün süresince DİR Denetimleri gerçekleştirmiştir. 

Yaptırımlar  

İdari yaptırımlar; 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun hükümleri, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin 
Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri kapsamında 
uygulanmaktadır. 2020 yılında 118 gerçek kişi ve firmaya 1.154.974 TL idari para cezası ve 1 
firmaya Üretim ve Faaliyet  Uygunluk Belgesi İptali idari yaptırımı uygulanmıştır. 

İstatistiki Verilerin Derlenmesi ve Paylaşımı  

Türkiye’de tütün mamulleri üretimi ve ithalatıyla ilgili olarak faaliyet gösteren firmaların Üretim 
ve Ticaret Yönetmeliğinin 20 nci maddesi, makaron üretimi ve ithalatı ile ilgili olarak faaliyet 
gösteren firmaların Makaron Yönetmeliğinin 20 nci maddesi ve yaprak sigara kağıdı üretimi ve 
ithalatı ile ilgili olarak faaliyet gösteren firmaların Yaprak Sigara Kağıdı Yönetmeliğinin 20 nci 
maddesi çerçevesinde tutmaları zorunlu olan kayıtlar bulunmaktadır. 
Firmalar; aylık olarak, dahilde işleme rejimi kapsamında ve haricinde gerçekleştirilen üretim 
bilgilerini, üretimden ambarlara sevk edilen mamuller ile ambarlardan yapılan satışları, 
pazarlama firmaları tarafından toptan satıcılara yapılan satışları, il bazında satış miktarlarını, 
bandrol hareketlerini, üçer aylık dönemlerde, hammadde stok hareketlerini, hammadde 
fabrikasyon hareketlerini, ithalat rejimi, ithalat ülkesi ve menşe ülkesi bazında 
gerçekleştirdikleri ithalat miktarlarını, menşe ve bölgesel bazda tütün kullanım miktarlarını, 
sektörel bilgi formlarını bildirmektedir. 
Bu bilgiler aynı zamanda sektörel analiz çalışmalarında değerlendirilmekte olup, paylaşılması 
uygun görülen bilgiler talep halinde gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile 
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paylaşılmakta olup, düzenli olarak, Cumhurbaşkanlığı,  Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Plan ve 
Programlar Genel Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir 
Düzenlemeleri Genel Müdürlüğüne, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansmanı Genel 
Müdürlüğüne, Türkiye İstatistik Kurumuna, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
iletilmektedir.   

Puro ve Sigarillo  

Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi, “Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt 
İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” (Bakanlar Kurulu Kararı) 
hükümleri uyarınca verilmekte ve bu süre bitiminde firmaların talebi halinde süre uzatımı 
işlemleri yapılmaktadır. 2020 yılı içinde 1 adet yeni Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi 
verilmiştir.  
Puro ve Sigarillo Yetki Belgesi Süre Uzatımları: Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 6 ıncı 
maddesi çerçevesinde ise 2020 yılı içinde aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere 12 firmanın 
Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi süre uzatımı yapılmıştır. 
Puro ve Sigarillo İthalatı ve Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi: Söz konusu belgeler için yapılan 
başvurular; Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi,  4207 ve 4733 
sayılı Kanunların ilgili hükümleri, Bakanlar Kurulu Kararı, Üretim ve Ticaret Yönetmeliği, 
Etiketleme Yönetmeliği, Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri 
No:1), 1763, 2337, 2435 ,6091 , 6896 , 7055 ,7895 sayılı Kurul kararları kapsamında incelenir 
ve uygun bulunan talepler firmaya bildirilir. 2020 yılında, ithalatçı firmalar adına 20 farklı çeşit 
için toplamda 9 adet Puro ve Sigarillo İthalatı Uygunluk Belgesi, 16 adet yeni Piyasaya Arz 
Uygunluk Belgesi, 19 adet güncellenmiş Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi düzenlenmiştir. 

Yasadışı Ticaretin Önlenmesine İlişkin Yapılan Çalışmalar 

Değerlendirme Raporu Düzenlenmesi: Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No: 1’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) kapsamında 2014 yılı mart ayından itibaren 
Değerlendirme Raporları düzenlenmeye başlanmış olup, 2020 yılı içerisinde toplam 4.305 adet 
Değerlendirme Raporu düzenlenmiştir. 

Ekspertiz Raporu Düzenlenmesi : Kolluk kuvvetleri tarafından kaçak ve sahte zannı ile 
yakalanan tütün ve tütün mamulleri, sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kağıdı, 
ekspertiz muayenesi sonucunda hazırlanan raporlar Cumhuriyet Başsavcılıkları ve 
Mahkemelere gönderilmektedir. 2020 yılı içinde Bakanlık merkezinde tütün mamulleri, 
sarmalık kıyılmış tütün, makaron ve yaprak sigara kağıdı için toplam 3.705 adet Ekspertiz 
Raporu düzenlenmiştir.  

Kurum Aleyhine Açılan Davalar  

2020 yılı içerisinde Tütün ve Tütün Mamulleri Piyasası Daire Başkanlığının görev alanına giren 

işlemler nedeniyle Kurum aleyhine açılan 11 davaya görüş bildirilmiştir.  

Diğer  

Mevzuat ve Teknik Düzenleme Çalışmaları 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı 
Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol 
Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
değişiklikler yapılmıştır. 
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte  değişiklik yapılmıştır. 
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 
değişiklik yapılmıştır. 
Hizmet bedelleri, Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde 
Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi, Makaron Üretimi ve 
Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi, Yaprak Sigara 
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Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
kapsamında hesaplanmaktadır. 2021 yılında uygulanacak hizmet bedellerini belirleyen 
2020/48 numaralı Tebliğ, 31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. 2020 yılında uygulanacak hizmet bedellerini belirleyen 2019/2 numaralı Tebliğ, 
09/01/2019 tarihli ve 30650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Diğer Faaliyetler 

06/02/2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan "Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Kursu"  kapsamında "Tütün Mamulleri Kaçakçılığı"  hakkında eğitim 
verilmiştir. 
02-06/03/2020 Tarihinde İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat ve Bilgi Toplama Dairesi 
Başkanlığının  "Tütün ve Alkollü İçki Kaçakçılığı İle Mücadele  (2)"  Hizmet İçi Eğitim 
Seminerinde eğitim verilmiştir. 
02/10/2020 tarihinde İstanbul’da Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 
bandrol ile ilgili toplantıya katılım sağlanmıştır. 

5.21.2. Alkol ve Alkollü İçkiler 

Alkollü İçkiler 

Alkollü İçki Üreticisi ve İthalatçısı Firma Bilgileri 
2020 yılı Dağıtım Yetki Belgesini haiz alkollü içki üretici ve ithalatçısı firma bilgileri Tabloda 
özetlenmiştir. 

Tablo 51: 2020 yılı Dağıtım Yetki Belgesini Haiz Üretici ve İthalatçı Firma Sayısı 
Yıl Üretici İthalatçı Üretici-İthalatçı Toplam 

Firma  DAİ* FAİ* DFAİ* Toplam 
Üretici 

DAİ* FAİ* DFAİ* Toplam 
İthalatçı 

DAİ* FAİ* DFAİ* Toplam 
Üretici-
İthalatçı 

2020 12 171 2 185 21 33 24 78 0 3 3 6 269 
*DAİ : Distile Alkollü İçki   FAİ:   Fermente Alkollü İçki   DFAİ: Distile ve Fermente Alkollü İçki 

Belgelendirme  

Üretime Yönelik Belgelendirmeler 
Üretim Yönetmeliği gereğince, Alkollü içki sektörüne yeni üretici olarak girecek, mevcut 
üretimini farklı kategoride bir alkollü içki üretimine dönüştürecek veya farklı kategoride bir 
alkollü içki ekleyecek gerçek ve tüzel kişilerin Tesis Kurma İzin Belgesi almaları, tesis kurma 
iznini alarak projesini gerçekleştiren ve deneme üretiminin olumlu sonuçlanan firmaların 
ürünlerini şişeleyip piyasaya arz edebilmeleri için Üretim İzin Belgesi almaları, mevcut 
üretimine başka alkollü içki veya yarı mamul ekleyecek veya çıkaracak, mevcut kapasitesini 
artıracak veya aynı ürünü elde etmek üzere proses değişikliği getiren makine değişimi yapacak 
firmaların Proje Tadilat İzni almaları, 5 yıl geçerli olan Üretim İzin Belgelerini süre bitiminde 
yenilemek için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, 2020 yılı üretime yönelik 
belgelendirme ve izin çalışmaları tabloda  özetlenmiştir. 

  Tablo 52: 2020 yılı Üretime Yönelik Belgelendirme ve İzinler 

Yıl 
Tesis Kurma 
İzinBelgesi  

Üretim İzin   
Belgesi  

Proje Tadilat İzni Verilen 
Tesis Sayısı 

Toplam 

2020 12 10 46 68 

2020 yılı kategori bazında alkollü içki üretim tesisleri ile ilgili sayı ve kapasite bilgileri aşağıdaki 
tablolarda  özetlenmiştir. 
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Tablo 53: 2020 yılı Alkollü İçki Üretim Tesisleri Sayıları (adet) 

Yıl 

Tesis sayısı (adet) 

Bira 
Şarap ve diğer fermente 

alkollü içkiler 

Distile alkollü içkiler 

Genel 
toplam Cin Likör Votka Rakı 

Diğer distile alkollü 
içkiler  

Distile alkollü içkiler 
toplamı 

2020 19 214 (*) 6 7 8 12 3 16 250 

(*) Alt üretim tesisleri dahil  

Tablo 54: 2020 yılı Alkollü İçki Üretim Tesisleri Kapasiteleri (litre) 
Kapasite (litre) 

Yıl Bira 

Şarap ve 
diğer 

fermente 
alkollü içkiler 

Distile alkollü içki 

Cin Likör Votka Rakı Viski 
Kanyak, 
Brendi 

Sakızlı 
anasonlu 

distile 
alkollü içki 

Distile 
alkollü içki 

toplamı 

2020 1.639.899.338 187.056.856 8.604.104 15.519.200 27.292.000 94.967.188 0 0 3.516.778 149.899.270 

 
İthalata Yönelik İşlemler 
İithalatçı firmaların bandrol talepleri, alkollü içki bildirimleri esas alınarak ve firmanın aldığı 
bandrol miktarı ve bildirilen satış miktarı gibi bilgiler çerçevesinde değerlendirilmekte, uygun 
bulunan bandrol talepleri onaylanarak Yetkili Firma ve ithalatçı firmaya bildirilmektedir. 
Dağıtıma Yönelik Belgelendirmeler 
2020  yılında da alkollü içki sektöründe faaliyet göstermekte olan veya yeni faaliyete 
başlayacak olan üretici ve/veya ithalatçı firmalar için “Dağıtım Yetki Belgesi” düzenlenmesi 
uygulamasına ve yetkilendirilmiş üretici/ithalatçı firmalara ait listesinin Bakanlık web 
sayfasında yayımlanması uygulamasına devam edilmiştir. 2020 yılında 16 adet yeni Dağıtım 
Yetki Belgesi verilmiş, 125 adet Dağıtıma Yetki Belgesi yenilenmiştir.  

Piyasaya Arz Bilgileri 

2020 yılına ait, piyasaya arz edilen alkollü içki miktarları tabloda verilmiştir. 

 
Tablo 55: Piyasa Arz Bilgileri 
  

Bira (2203) 
Bira hariç fermente alkollü İçkiler 

Köpüren Şarap (2204.10) Şarap (2204.21-29) Diğer (2206.00) 
Üretimden iç piyasaya (litre)  794.282.076 646.156 55.861.229 6.124.249 

İthalattan iç piyasaya arz (litre) 7.236.712 353.540 2.234.016 196.811 
İhracat (litre) 57.445.946 14.850 1.627.199 33.823 

  

Distile alkollü İçkiler 

Kanyak, 
brendi 

(2208.20) 

Viski 
(2208.30) 

Rom 
(2208.40) 

Cin 
(2208.50) 

Votka 
(2208.60) 

Likör 
(2208.70) 

Rakı  
(2208.90.4

8-71) 

Diğer 
(2208.90) 

Üretimden iç piyasaya (litre)  0 0 0 839.015 7.448.483 226.795 26.483.904 143.294 
İthalattan iç piyasaya arz (litre) 121.898 11.614.644 247.859 907.277 2.577.384 748.976 0 703.135 

İhracat (litre) 0 0 0 0 28.014 504 2.915.702 546 

 

Etil Alkol ve Metanol Piyasasına İlişkin Bilgiler ve Piyasa Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 

Belgelendirme  

Üretime Yönelik Belgelendirmeler : 2020 yılında üretime yönelik belgelendirme çalışmaları  
kapsamında 3 adet tesis kurma izni, 2 adet üretim ve faaliyet izni, 1’er adette üretim ve faaliyet 
izni belgesi yenileme ve proje tadilat izin belgesi verilmiştir. 
2020 yılında üretici ve/veya ithalatçı ve işlemeci olarak Kurumumuza kayıtlı firma sayıları 
tabloda  verilmiştir. 
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Tablo 56: 2020 Yılında Piyasada Faaliyet Gösteren Firma Sayısı 

Ürün Ana Kategorisi Üretici İthalatçı İşleme Toplam 

Etil Alkol 15 48 - 63 
Metanol - 17 2 19 

Etil Alkol ve Metanol - 17 8 25 
Alkollü Karışım - 1 - 1 

Toplam 15 838 10 108 

 
Dağıtım Uygunluk Belgesi 
2020 yılı etil alkol ve metanol ile ilgili 1.296 ithalat ön değerlendirme, 2.449 ithalata uygunluk  
ve 59 dağıtım uygunluk belgesi olmak üzere toplam 3.804 belge düzenlenmiştir.  

Denatüre Edilmemiş Etil Alkolün İzlenmesine Yönelik Tahsis İzin Belgesi 
Alkol sektöründe, sanayi girdisi alkol kullanıcılarının faaliyetlerinin izlenmesine yönelik 
çalışmalar da yapılmaktadır.  Denatüre edilmemiş olarak içki ve gıda sanayiine teslim edilecek 
etil alkol, kullanıcı firmanın alacağı yıllık tahsis üzerinden takip edilerek satılmaktadır. 2020 
yılında 55 adet tahsis izin belgesi düzenlenmiştir. 

Üretim Verileri 

Yurt içinde 15 firmaya ait 16 tesiste etil alkol üretimi gerçekleştirilmektedir. Metanol üretim tesisi 
bulunmamaktadır 

Piyasaya Arz Bilgileri 

Yurtiçinde üretilen veya ithal edilen ürünler, adına dağıtım uygunluk belgesi düzenlenen 
üreticiler veya ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilir.  

Tablo 57: Etil Alkolün Piyasaya Arz Verileri (mA litre) 

  2019 2020* 

Etil Alkol (mA litre) Üretim İthalat İhracat Üretimden İthalattan İhracat 
Ambalajlı 2.761.886 9.114.320 66.856 4.720.341 3.593.673 482 

Dökme 118.419.610 85.969.278 2.177.195 132.426.574 151.877.760 2.977.614 
Toplam 121.181.496 95.083.598 2.244.051 137.146.915 155.471.433 2.978.096 

GENEL TOPLAM 218.509.145 295.596.444 
                                                                                                                                                                                                                            *11 aylık geçici verilerdir. 

Tablo 58: Metanolün Piyasaya Arz Verileri (litre) 

  2019 2019** 

Metanol (lt) Üretimden* İthalattan İhracat Üretimden* İthalattan İhracat 
Ambalajlı 16.237 808.360 2.755 262.603 315.680 1.100 

Dökme 0 579.748.431 858.799 0 623.255.328 7.658 
Toplam 16.237 580.556.791 861.554 262.603 623.571.008 8.758 

GENEL TOPLAM 581.434.582 623.842.369 
* Yan ürün olarak elde edilmektedir. 

**11 aylık geçici veridir 

Diğer  

Üretici firmaların tesislerinde ve ithalatçı firmaların merkez ve depolarında yerinde inceleme 
ve tespit yapılmasına 2020 yılında da devam edilmiştir. 
Kaçakçılık, izinsiz üretim, piyasaya sahte ürün arzı gibi kayıt dışı faaliyetlerin diğer sektörlere 
nazaran daha büyük risk yarattığı alkollü içki piyasasında; Kolluk Kuvvetleri ile diğer Kamu 
Kurumlarının Kaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı kapsamında müşterek çalışmalar yapılmış, 
yapılan toplantılar ile aynı şekilde, Organize Suçlarla Mücadele ve Yasadışı Ticaretle 
Mücadele Koordinasyon Toplantılarına iştirak edilmiş, ayrıca 2020 yılı içerisinde Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM personeline kaçak ve sahte alkollü 
içki konularında eğitim verilmiştir. 
Ticaret Bakanlığı uhdesinde yapılan; ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve denetimi konulu 
toplantıda katılımcılara eğitim verilmiştir. 
Adlî makamların ve kolluk kuvvetlerinin talepleri doğrultusunda, her türlü bilgi ve belge ilgili 
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mercilere iletilmesine devam edilmiş, taleplere ilişkin inceleme ve değerlendirmeler yapılarak, 
2020 yılı içerisinde toplam 1.1712 adet Ekspertiz Raporu düzenlenmiştir. 
Ayrıca 27 no’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında, 2020 yılı içerisinde toplam 
442 adet Değerlendirme Raporu tanzim edilerek ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlıklarına/Defterdarlıklara iletilmiştir. 

Katılım Sağlanan Toplantılar 

Geleneksel Alkollü İçki Sanayicileri Derneği (GİSDER) tarafından yapılan “Rakının Coğrafi 
İşaret Koruması” konulu toplantılara   
Kaçakçılık ve İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı (KİHBİ) tarafından 
dönemsel olarak düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele konulu toplantılara, 
Alkollü içkilere yönelik mevzuata ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü Komisyon Toplantılarına,  
Hazine ve Maliye Bakanlığınca 11/9/2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren; Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü 
İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ilgili toplantılara, katılım sağlanmıştır. 

5.21.3. Piyasa Düzenleme ve Kontrol  

Satış Belgesi İşlemleri 

Ülke çapında faaliyette bulunan satıcıların 31.12.2020 tarihi itibariyle 267.597 adet olan 
perakende, toptan, açık içki satış belgeleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk 
belgelerinin basım işlemleri, yeni belge başvurularının kabulü, belgeli satıcıların belgelerinin 
yenilenmesi, süre uzatımı işlemleri, süre uzatımı yapmayan belgeli satıcıların belgelerinin 
tasfiye sürecine tabi tutulması ve süresi sonunda iptal edilmesi işlemleri, belgesiz satıcılar ile 
ilgili idari işlemlerin tekemmül ettirilmesi ve sürekli takibi işleri yapılmıştır. 
Satış belgesi başvurularının internet ağı üzerinden iletilmesi, belgelerin başvuru noktasında 
düzenlenerek başvuru sahibine verilmesi, işlemler hakkında sektörde faaliyet gösteren 
firmaların ve diğer ilgililerin de anında bilgi sahibi olmasını sağlayan Satış Belgesi Sistemi 
(TADB-SBS), 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak şekilde 936 merkezde 
açılmış olup kullanımına devam edilmektedir. Anılan işlemler 26/12/2013 tarihine kadar Yetkili 
Odalar eliyle yürütülmüş, bu tarihten sonra ise Mülga TAPDK ile İçişleri Bakanlığı arasında 
yapılan 25/11/2013 tarihli protokol kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe 
müdürlüklerinin sekretaryasında mülki amirlikler tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 
Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bünyesinde tütün mamulü ve alkollü içkilerin satışını 
yapanların 4733 ve 4250 sayılı Kanunlar gereği alması zorunlu olan satış belgelerini 
düzenleme işlemleri için 2011 yılından bu yana kullanılan yazılımın yenilenmesi, günümüz 
teknolojileri ile geliştirilmesi, güncellenmesi amacıyla bir program yazılımı tamamlanarak 
17.09.2020 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmiş ve konuyla ilgili duyuru internet sayfasında 
yapılmıştır. 

Satıcılara Uygulanan Yaptırımlar 

Uyarı, satış belgesinin iptali, erişim engelleme, ve idari para cezaları halinde idari yaptırımlar 
uygulanmaktadır.  

Tütün Ürünleri ve Alkollü İçkileri Teşvik Edici, Özendirici Nitelikteki Uygulamalar ile Reklamlara 

İlişkin Önlemler:Tüketicinin ve rekabetin korunmasına yönelik olmak ve tüketici sağlığı 

korunmak üzere, sahte ve kaçak mamulat satışları ile belgesiz olarak yapılan satışlar hakkında 

Mülki Amirlikler, Belediyeler, İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli yazışmalar yapılarak, kolluk 

güçleri ve adli mekanizma harekete geçirilmek suretiyle piyasa denetimleri yapılması 

sağlanmış ve mevzuat doğrultusunda idari işlemler yapılarak, adli işlemlerin başlatılması temin 

edilmiş ve bu şekilde kamu sağlığına ve tüketicinin piyasadan güvenli ürün temin edebilmesine 

yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.  

Tütün Ürünleri ve Alkollü İçkilerin Arzının Azaltılmasına Yönelik Önlemler: Ürünlerin dağıtım 

zincirinde yer alan aktörlerin tanımlanması ve lisanslandırılmaları çalışmalarına önem verilmiş 
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ve çalışmaların sonuçları izlenmiş ve izlenmektedir. Küçük yaştaki kişilere tütün ürünü ve 

alkollü içkilerin satışının engellenmesi konusuna hassasiyet gösterilmiş ve bu konuda yasal 

hükümlerin hızla işletilmesine çalışılmıştır, küçük yaştakilere tütün ürünü satışına ilişkin 

tespitler, adli sürecin başlatılması için Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilmiştir. Ulaşılabilirliği 

arttıracak şekilde küçük paketler halinde ya da tek tek satışa izin verilmemesi konusu üzerinde 

hassasiyetle durulmuş ve gerekli idari yaptırımların uygulanması için Mülki Amirliklere gerekli 

bildirimlerde bulunulmuştur. 4733 sayılı Kanun doğrultusunda; tütün mamulleri veya alkollü 

içkilerin tüketicilere satışını internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları 

ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette 

bulunanlara yönelik idari yaptırım uygulanmasının yanı sıra satışın internet ortamında 

yapılması halinde ayrıca “Erişimin Engellenmesi” de sağlanmaktadır.  

4250 sayılı Kanunla belirlenen alkollü içkilerin 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende 
olarak satılamayacağı hükmü doğrultusunda; 2020 yılında ilgili gerçek ve tüzel kişilere 1.956 
adet idari yaptırım kararı ile toplam 113.366.162 TL idari para cezası uygulanmıştır.  

Tüketicilere Yönelik Faaliyetler  

Tüketici şikayetleri değerlendirilerek sorunların çözümlenmesi amacıyla, ilgili kuruluşlara, 
üretici ve ithalatçı firmalara konunun intikali sağlandığı gibi perakende satıcıların mevzuatımıza 
uygun taleplerine çözüm getirilmek üzere ilgili firmalar nezdinde girişimler sürdürülmüştür.  

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bilgi Edinmeye Yönelik Faaliyetler 

4733 sayılı Kanun uygulamaları konusunda, özellikle Mülki Amirliklerin yetkisinde bulunan idari 
yaptırımlar konusunda gereken bilgiler doğru ve açık, anlaşılır ve hızlı bir şekilde muhatabı 
olan Mülki Amirliklere iletilmiştir. Bu açıdan, kamu hizmetinde duraksamaların ve aynı 
nitelikteki işlemlere ilişkin mükerrer nitelikteki yazışmaların önüne geçilmesi amacıyla, bazı 
mülki amirliklere yönelik olarak idari yaptırımlardaki yetki ve sorumluluklar anlatan genel yazılar 
da gönderilmiştir. 
Nargile sunumu yapılan işletmelere yönelik İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazımız ile; 
Bakanlığımızdan “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi” almak isteyen kişilerin 
belediyeden temin edecekleri “Uygunluk Yazısı” nın 19/02/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Nargileye ilişkin Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen tüm şartları ihtiva 
etmesi ve yine Belediyelerce düzenlenen “Mesafe Uygunluk Yazı”larının ilgili Tebliğ’e 
uygunluğunun sağlanması hususlarında gerekli önlemlerin alınması ile varsa bu hususları 
ihtiva etmeyen işyerlerinin Mülki Amirliklerce tespit edilerek mevzuata aykırı faaliyet gösteren 
işletmelere ait satış belgeleri iptal edilmiştir.. 

Satış Belgesi Sayıları ve  Elde Edilen Hizmet Bedeli: 

31.12.2020 tarihi itibariyle 234.931 adeti   perakende satış belgesi sayısı 27.772 adeti açık içki 
satış belgesi sayısı 2.716 adeti toptan satış belgesi sayısı 2.178 adeti nargilelik tütün mamulü 
sunum uygunluk belgesi sayısı  olmak üzere toplam 264.966 adet satış belgesi düzenlenmiş 
ve bu satış belgelerinin ilk kez düzenlenmesi ya da 2020 yılı süre uzatım işleminin yapılması 
neticesinde tahsil edilen hizmet bedelinin toplamı 175.870 TL’dir.     

Uygulanan İdari Yaptırımlar 

2020 yılında kayıtlı bulunan satıcılardan Makam Oluru ile 178’inin satış belgesi iptal edilmiş, 
14 ‘ü uyarı, 11 ‘i Erişim Engeli kararı olmak üzere toplam 203 satıcıya 119.325.097 TL idari 
para cezası uygulanmıştır. 

Geçerliliğini Yitiren Belgeler: 

2020 yılında kayıtlı bulunan satıcılardan terk işlemi yapılan 2.684 belge ile süre uzatım işlemi 
yapılmayan belge sayısı 37.634 olmak üzere toplam 40.318’dir.  
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6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

 

Bakanlık 2020-2021 yıllarını kapsayan İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı yürürlüğe 

konulmuştur. İç Kontrol Sisteminin mevcut durumunun tespitine ilişkin merkez ve taşra 

birimlerimizde analiz çalışmaları yapılmıştır. 

Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığınca İç 

Kontrol Sistemi kapsamında yürütülen süreç ve risk yönetimine ilişkin uyumlaştırma 

çalışmaları yürütülmüştür. 

Merkez ve taşra birimleri tarafından altışar aylık dönemler halinde gönderilen İzleme Formları 

aracılığı ile İç Kontrol Sistemine ilişkin izleme çalışmaları yürütülmüştür. Süreç yönetimi 

çalışmaları kapsamında Süreç Rehberi hazırlanmıştır.  

İç Kontrol Sistemi kurulum çalışmaları kapsamında merkez ve taşra birimlerimizin tamamına 

ait süreçler çıkarılmıştır. Aralık ayında tamamlanan süreçler 20 Ocak 2021 tarihinde Sayın 

Bakanımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe konmuştur.  

Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Mülga Orman ve Su işleri Bakanlığına ait Risk 

Yönergeleri birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı Risk Yönergesi hazırlanmıştır. 

Bakanlık risk kütüğü oluşturulmuş; risk iştahı üzerinde olan riskler öncelikli olmak üzere İç 

Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulunun değerlendirmesi ve onayı sonrasında Sayın Bakanımız 

tarafından onaylanmıştır. 2021 yılı içerisinde birimlere duyurulacak ve takibi yapılacaktır. 

Merkez ve taşra birimlerinde İç Kontrol Sisteminin kurulması ve uygulanmasına dönük 

çalışmalar Üst Yöneticinin gözetiminde, Strateji Geliştirme Başkanlığının teknik ve danışmanlık 

desteği ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin bizzat katılımı ve uygulamalarıyla ve İç 

Denetim Biriminin önerileri doğrultusunda devam etmektedir. 
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D. DİĞER HUSUSLAR 

 

İÇ VE DIŞ DENETİM SONUÇLARI 

 

Tarım ve Orman Bakanlığına ait, Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılında 2019 yılı hesap 

dönemine ait gerçekleştirdiği “2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu” nda yer alan bulgulardan; 

45 adet Genel Bütçe,8 adet Döner Sermaye olmak üzere 53 adet düzenlilik denetimi, 2020 

yılında izlemeye alınan Kamu İdarelerine Bildirilecek Hususlara ait (12 adet Genel Bütçe, 1 

adet Döner Sermaye) 13 adet  bulgu olup, söz konusu denetim sonucunda tespit edilen 

bulgulara ilişkin olarak Bakanlık birimlerinde gerekli çalışmalar ile izlemesi yapılmaktadır. 

Performans denetim bulgusu bulunmamaktadır. 
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II) AMAÇ VE HEDEFLER 

A. İDARENİN STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLERİ  

Bakanlık 2019-2023 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler : 

1. Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırarak istikrarlı 
gıda arzını sağlamak 

1.1. Bitkisel ürünlerde arz güvencesini sağlamak, yeni çeşit, metot ve teknoloji geliştirmek 
1.2. Hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamak, yeni ırk, metot ve teknoloji geliştirmek  
1.3. Rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü için uygun politika araçlarını geliştirmek 
1.4. Üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri ve danışmanlık sistemi geliştirmek  
1.5. Kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak, kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek  
2. Üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini sağlamak, bitki, hayvan sağlığı ve 

refahına yönelik gerekli tedbirleri almak  

2.1. Gıda ve yem resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak  
2.2. Gıda güvenilirliğine ilişkin doğru ve güncel bilgi sunmak, gıda güvenilirliğine yönelik 

uygulamaları geliştirmek 
2.3. Bitkisel üretimde çevreye duyarlı bitki sağlığı tedbirleri almak 
2.4. Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetlerini geliştirmek, hayvan refahını 

korumak 
2.5. Hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan veteriner sağlık ürünlerinin kalite ve etkinliklerini 

artırmak 
3. Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, sürdürülebilir işletimini sağlamak  

3.1. Su ürünleri türlerinin stok durumlarını izlemek ve yönetim planlarını hazırlamak 
3.2. Su ürünlerini ve kaynaklarını korumak için kontrol ve denetimlerin etkinliğini artırmak 
3.3. Su ürünleri üretimini artırmak 
4. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

4.1. Toprak ve su kaynaklarının korunmasını ve verimli kullanılmasını sağlamak 
4.2. Taşkın ve kuraklığın olumsuz etkilerini kontrol altına almak maksadıyla yönetim planlarını 

hazırlamak 
4.3. Yerüstü sularının kalite sınıflarını ve yeraltı sularının kalite ve miktar durumlarını belirlemek 
4.4. Suyun miktar ve kalite olarak korunması ve kullanılması için AB mevzuatı ile uyumlu bütüncül 

planlamalar yapmak 
5. İklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek 

5.1. Çölleşme ve erozyonla mücadele kapasitesini artırmak,  
5.2. Çölleşme/Arazi tahribatı ve erozyona maruz bölgelerin izleme değerlendirme alt yapısını 

oluşturmak 
5.3. Çölleşme/Arazi tahribatı ve erozyonla mücadelede plan ve projeler hazırlamak 
5.4. İklim değişikliğinin tarım üzerine olası etkilerini ölçmek ve tedbir almaya yönelik öneriler 

geliştirmek 
6. Biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

6.1. Genetik kaynakları korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak  
6.2. 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlarda etkin yönetimi sağlamak ve tabiat 

turizmini geliştirmek 
6.3. Doğal, tarihi ve kültürel kaynak değerlere sahip alanları tespit ederek korunan alan olarak ilan 

etmek, sürdürülebilir yönetimini sağlamak  
6.4. Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve devamlılığını sağlamak, bilinçlendirme çalışmaları yapmak  
6.5. Yaban hayatı ve av yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak  
7. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

7.1. Uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almak ve uluslararası örgütlerin karar süreçlerine 
dahil olmak 

7.2. Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak  
7.3. Kurumsal yönetim sistemini etkin hale getirmek  
7.4. Ar-Ge kapasitesini geliştirmek ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak  
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B. DİĞER HUSUSLAR 

Temel değerlerimiz; erişilebilirlik, kurumsal dürüstlük, özverili çalışma ve gelişime açıklık, 
duyarlılık, kalite, uzmanlık, toplumsal sorumluluk, paydaş odaklılık, bilimsellik, sonuç 
odaklılıktır. 

Tarım ve orman politikalarının öncelikleri; 

 Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi 

 Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması 

 Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi 

 Tarımsal faaliyetlerde bilgi ve modern teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması 

 Tarımsal girdi ve ürün piyasalarının geliştirilmesi ve üretim-pazar entegrasyonunun 
sağlanması 

 Tarımsal üretim-pazar ve tarım-sanayi entegrasyonunu sağlayacak şekilde 
yönlendirilmesi 

 Tarım sektörünün kredi ve finansman ihtiyacının karşılanmasına ilişkin düzenlemeler 
yapılması 

 Pazarlama ve markalaşma 

 Tarladan sofraya dijital dönüşüm 

 Doğa koruma ve milli parklar 

 Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir yönetimi 

 Biyogüvenliğin sağlanması 

 Ormanların sürdürülebilir yönetimi 

 Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması, 

 Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karşı risk yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi 

 Kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi ve istihdam artırılması 

 Üretici örgütlenmesinin geliştirilmesi 

 Tarım bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılması 

 Tarımsal Ar-Ge ve inovasyona önem verilmesi 

 Arazi kullanım planının yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım işletmelerinin 
oluşturulması 

 Su yönetimi 

 Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı 

 Çölleşme ve erozyonla mücadele 

 Yabancı ülkeler  ve uluslararası kuruluşlar ile ilgili ilişkilerin yürütülmesi 

 Avrupa Birliğine uyum sürecinde ortak piyasa düzenlerinin öngördüğü, idarî ve hukukî 
düzenlemelerin yapılması 

Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

Bakanlık sorumluluğundaki politikalar: 

244.Gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik olarak lojistik ve 
depolama alanlarında gerekli düzenlemeler yapılacak ve tarımda bölge ve ürün bazında bir 
planlamanın kurumsal altyapısı hayata geçirilecektir. 

261.Teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamaları gözden geçirilerek etkin olmayan 
uygulamalar kaldırılacak, Plan öncelikleri çerçevesinde yapısal düzenlemeler yapılacaktır. 

403.Makro ve mikro düzeyde doğru ve güvenilir veri temin edilerek, tohumdan sofraya uzanan 
tüm zincir tam olarak kayıt altına alınacak, yıllık izleme ve değerlendirme çalışmaları kurumsal 
hale getirilecek, tarımsal bilgi sistemleri tamamlanarak etkin kullanımı sağlanacaktır. 

404.Tarımsal desteklerin etkinliği artırılacaktır. 

405.Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi sağlanacaktır. 

406.Sulama alanlarının genişletilmesi amacıyla yatırımlar önceliklendirilerek sürdürülecek, 
suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımına yönelik çalışmalara devam 
edilecektir. 
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407.Bitkisel üretim artırılacaktır. 

408.Hayvancılık geliştirilecektir. 

409.Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim ve ihracatın artırılması sağlanacaktır. 

410.Gıda güvenilirliğini teminen denetimler etkinleştirilecek, bitki ve hayvan hastalık ve 
zararlıları ile mücadele hizmetleri geliştirilecektir. 

411.Gıda güvenliğini teminen etkin stok yönetimi, arz zincirinde kayıpların azaltılması, israfın 
önlenmesi, piyasaların düzenlenmesine yönelik kural ve kapasitelerin geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 

412.Tarımsal üretimde yerel hayvan ırkı ve tohum alanında biyolojik çeşitliliğimiz korunacak 
ve sürdürülebilir hale getirilmesi sağlanacaktır. 

413.Tarım ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım zincirindeki aracıların sayısının azaltılması, 
tüketicinin makul fiyatlardan ürüne erişimi, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağlantı 
kurulması yönünde kooperatiflerin ve üretici birliklerinin sistemde etkin olarak yer alması 
sağlanacaktır. 

414.Yerel ve bölgesel düzeyde üretimi yapılan tarımsal ürünleri hak ettiği katma değere 
eriştirecek mekanizmalar oluşturulacaktır. 

415.Sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanların ekonomiye katkısı artırılacaktır. 

416.Tarımsal araştırma faaliyetlerinde kamu, üniversite, özel sektör ve sanayi kesimi 
arasındaki koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek tarımsal Ar-Ge çalışmalarının etkinliği ve 
niteliği artırılacaktır. 

417.Tarımda üreticilerin gelirini korumaya yönelik faaliyetler desteklenecektir. 

418.Tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerinin etkinliği artırılacak ve yaygınlaştırılacaktır. 

461.Geleneksel, bölgesel ve yerel ürünlerimizin ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet 
gücünün artırılmasına yönelik coğrafi işaret tescil ve kullanımı desteklenecektir. 

528.Ticaret erbabı ve yolcuların iş ve işlemlerinde gümrük mevzuatına uyumunun artırılması 
kapsamında, mükelleflerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin güncel, doğru, anlaşılır ve kolay 
erişilebilir şekilde yayımlanması sağlanacaktır. 

529.Gümrük kontrollerinde ve kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacaktır. 

587.Tedarik zincirinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için uçtan uca yönetim yapısı 
oluşturulacaktır. 

600.Haklar konusunda kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirecek şekilde kadınların ekonomik, 
sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle 
yerelden başlayarak teşvik edilecektir. 

697.Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza 
bazında yapılan plan, strateji ve eylem planları bir bütünlük içinde uygulamaya konulacaktır. 

707.Kırsal kalkınma destekleri, çiftçi ve çevre odaklı programlanacak; desteklerin 
yürütülmesinde mevcut çok başlılığı giderecek düzenlemeler yapılacak, uygulamada 
tamamlayıcılık ve etkinlik sağlanacaktır. 

709.Kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması kapsamında 
köylerde yoksullukla mücadele çalışmaları üretim ve istihdam odaklı sürdürülecektir. 

710.Kırsaldaki üretim ve yaşam biçimlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kırsal 
mirasın yaşatılması, tabiat ve kültür varlıklarının korunması sağlanacaktır. 

716.Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların tespiti, tescili, korunması, sürdürülebilir 
kullanımı, geliştirilmesi, izlenmesi ve kaçakçılığının önlenmesi sağlanacak, genetik 
kaynaklardan ve bağlantılı geleneksel bilgilerden elde edilen faydalar ülkemize 
kazandırılacaktır. 

843. SKA'lar ulusal öncelikler ve koşullar doğrultusunda sektörel ve tematik politika belgelerine 
yansıtılacaktır. 
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III) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A. MALİ BİLGİLER 

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 33.743.778.000 TL olan Bakanlığımız bütçesi 2020 
yılında % 19,4 artarak 40.302.916.000 TL olmuştur. Yıl içinde 6.556.255.131 TL eklenen ve 
2.233.051.708 TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 44.626.119.422 TL'dir. Buna göre 
Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekten yılsonunda 43.660.529.971 TL harcanmıştır.  Harcama 
oranı ise % 98’dir. (2020 yılında Şartlı Bağış ve Yardımlar ödeneğinin 2.799.003,85 TL'si ve İçişleri 
Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan ödeneğin 278.863.568,35 TL’si olmak üzere toplam 
281.662.572,20 TL ödenek 2021 yılına devredilmiştir.) 

 

Tablo 59: 2019-2020 Yılları Bakanlığımız Bütçesi:                                                                                        (TL) 
Eko. 

Kod 

Açıklama 2019 2020 

KBÖ Bütçe 

İçindeki 

Oranı 

KBÖ Bütçe 

İçindeki 

Oranı 

Artış 

Oranı 

01 PERSONEL GİDERLERİ 5.234.143.000 15,5 5.752.767.000 14,3 9,9 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 
920.326.000 2,7 983.623.000 2,4 6,9 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 258.794.000 0,8 281.282.000 0,7 8,7 

05 CARİ TRANSFERLER 19.412.925.000 57,5 25.373.113.000 63,0 30,7 

06 SERMAYE GİDERLERİ 593.460.000 1,8 548.966.000 1,4 -7,5 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 7.312.364.000 21,7 7.350.377.000 18,2 0,5 

08 BORÇ VERME 11.766.000 0,0 12.788.000 0,0 8,7 

TOPLAM 33.743.778.000 100,0 40.302.916.000 100,0 19,4 

  

Tablo 60: 2020 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Ekonomik Sınıflandırma:                                                          (TL) 
Eko. 

Kod 
Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

01 PERSONEL GİDERLERİ 5.752.767.000 5.779.032.000 5.741.789.732 99 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

983.623.000 991.258.000 981.144.576 99 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 281.282.000 320.527.720 305.651.365 95 

05 CARİ TRANSFERLER 25.373.113.000 25.510.206.000 25.364.977.578 99 

06 SERMAYE GİDERLERİ 548.966.000 1.163.389.677 734.859.704 63 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 7.350.377.000 10.843.818.025 10.515.372.746 97 

08 BORÇ VERME 12.788.000 17.888.000 16.734.271 94 

TOPLAM 40.302.916.000 44.626.119.422 43.660.529.971 98 
(2020 yılında “06 Sermaye Giderleri” Şartlı Bağış ve Yardımlar ödeneğinin 2.799.003,85 TL'si ve İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan 278.829.543,35 TL 
ve “07 Sermaye Transferleri”nden 34.025 TL olmak üzere toplam 281.662.572,20 TL ödenek 2021 yılına devredilmiştir.) 

 
Tablo 61: 2020 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Ekonomik İkinci Düzey Sınıflandırma:                               (TL) 

Eko. 

Kod 
Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

01 PERSONEL GİDERLERİ 5.752.767.000 5.779.032.000 5.741.789.732 99 

1 MEMURLAR 3.959.587.000 3.972.087.000 3.964.211.004 100 

2 SÖZLEŞMELİ  PERSONEL 453.562.000 560.652.000 556.557.896 99 

3 İŞÇİLER 1.330.486.000 1.240.431.000 1.218.440.571 98 

4 GEÇİCİ PERSONEL 6.333.000 5.833.000 2.580.262 44 

5 DİĞER PERSONEL 2.799.000 29.000 0 0 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

983.623.000 991.258.000 981.144.576 99 
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Eko. 

Kod 
Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

1 MEMURLAR 664.349.000 663.819.000 660.041.744 99 

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 72.474.000 88.799.000 85.717.154 97 

3 İŞÇİLER 246.431.000 238.271.000 235.173.556 99 

4 GEÇİCİ PERSONEL 369.000 369.000 212.122 57 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 281.282.000 320.527.720 305.651.365 95 

1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 

7.764.000 9.253.800 9.205.455 99 

2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 

111.718.000 133.468.100 131.615.667 99 

3 YOLLUKLAR 50.600.000 41.942.000 39.716.831 95 

4 GÖREV GİDERLERİ 2.667.000 29.579.320 23.976.404 81 

5 HİZMET ALIMLARI 87.493.000 84.858.000 81.367.728 96 

6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.670.000 1.916.000 1.762.604 92 

7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM 

VE ONARIM GİDERLERİ 

14.275.000 15.055.500 14.222.067 94 

8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 

4.095.000 4.055.000 3.784.118 93 

9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 400.000 490 0 

05 CARİ TRANSFERLER 25.373.113.000 25.510.206.000 25.364.977.578 99 

2 HAZİNE YARDIMLARI 3.285.320.000 3.427.570.000 3.301.575.320 96 

3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 

YAPILAN TRANSFERLER 

12.054.000 11.804.000 11.587.496 98 

4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 21.988.386.000 21.960.528.000 21.943.631.061 100 

6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 87.353.000 110.304.000 108.183.701 98 

06 SERMAYE GİDERLERİ 548.966.000 1.163.389.677 734.859.704 63 

1 MAMUL MAL ALIMLARI 61.117.000 225.383.729 122.520.590 54 

2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 164.159.000 325.122.007 220.267.237 68 

3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 9.585.000 5.762.339 3.460.412 60 

4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 

KAMULAŞTIRMASI 

100.000 11.087.000 11.078.885 100 

5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 

GİDERLERİ 

209.099.000 358.826.256 227.854.952 64 

6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 

GİDERLERİ 

33.775.000 58.098.000 55.327.892 95 

7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 33.925.000 153.159.390 70.240.607 46 

8 STOK ALIMLARI  200.000 5.300.000 5.185.788 98 

9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 37.006.000 20.650.957 18.923.340 92 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 7.350.377.000 10.843.818.025 10.515.372.746 97 

1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 7.350.377.000 10.843.818.025 10.515.372.746 97 

08 BORÇ VERME 12.788.000 17.888.000 16.734.271 94 

1 YURTİÇİ BORÇ VERME 12.788.000 17.888.000 16.734.271 94 

TOPLAM 40.302.916.000 44.626.119.422 43.660.529.971 98 

(2020 yılında “06 Sermaye Giderleri” Şartlı Bağış ve Yardımlar ödeneğinin 2.799.003,85 TL'si ve İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan 278.829.543,35 TL 
ve “07 Sermaye Transferleri”nden 34.025 TL olmak üzere toplam 281.662.572,20 TL ödenek 2021 yılına devredilmiştir.) 

Tablo 62: 2020 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Fonksiyonel Sınıflandırma:                                                       (TL) 
Fonk. 

Kod 
Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 10.407.464.000 14.145.259.600 13.697.699.820 97 

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 29.530.405.000 30.113.234.222 29.607.371.289 98 

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 155.715.000 152.429.000 149.749.784 98 

07 SAĞLIK HİZMETLERİ 122.719.000 147.701.600 142.268.726 96 
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Fonk. 

Kod 
Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

09 EĞİTİM HİZMETLERİ 66.549.000 67.339.000 63.298.556 94 

10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM 

HİZMETLERİ 

20.064.000 156.000 141.797 91 

TOPLAM 40.302.916.000 44.626.119.422 43.660.529.971 98 

(2020 yılında “06 Sermaye Giderleri” Şartlı Bağış ve Yardımlar ödeneğinin 2.799.003,85 TL'si ve İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan 278.829.543,35 TL 
ve “07 Sermaye Transferleri”nden 34.025 TL olmak üzere toplam 281.662.572,20 TL ödenek 2021 yılına devredilmiştir.) 

 Tablo 63: 2020 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Finansal Sınıflandırma:                                                                   (TL) 
Fin. 

Kod 
Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

1 Genel Bütçeli İdareler 40.299.494.000 44.461.850.593 43.625.850.682 98 

7 Dış Proje Kredileri  3.422.000 160.800.000 34.009.463 21 

8 Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 3.468.829 669.825 19 

TOPLAM 40.302.916.000 44.626.119.422 43.660.529.971 98 
(2020 yılında “06 Sermaye Giderleri” Şartlı Bağış ve Yardımlar ödeneğinin 2.799.003,85 TL'si ve İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan 278.829.543,35 TL 
ve “07 Sermaye Transferleri”nden 34.025 TL olmak üzere toplam 281.662.572,20 TL ödenek 2021 yılına devredilmiştir.) 

Tablo 64: 2020 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Kurumsal Sınıflandırma:                                                                   (TL) 
Kurumsal 

Kod 

Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği 

(KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

30.00.00.02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 36.227.000 15.464.000 14.145.655 91 

30.00.00.20 REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 31.165.000 28.645.000 28.508.331 100 

30.01.00.04 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

232.862.000 235.147.000 228.618.944 97 

30.01.00.05 PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17.516.000 18.157.200 17.936.883 99 

30.01.00.07 EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 95.859.000 101.005.655 82.536.123 82 

30.01.00.10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 42.117.000 48.952.629 43.038.409 88 

30.01.00.23 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 10.119.924.00

0 

13.873.138.00

0 

13.428.544.08

3 

97 

30.01.00.24 HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.820.000 10.450.000 10.278.414 98 

30.01.00.25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 1.434.000 1.434.000 1.265.739 88 

30.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 6.682.526.000 7.103.020.307 6.890.005.862 97 

30.01.00.63 DIŞ TEMSİLCİLİK 10.070.000 2.416.600 1.963.962 81 

30.01.30.00 GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 215.365.000 397.699.000 396.904.234 100 

30.01.31.00 BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.323.431.00

0 

11.623.018.60

0 

11.606.010.92

3 

100 

30.01.32.00 HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.766.262.000 6.584.182.957 6.573.662.928 100 

30.01.33.00 BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

188.769.000 107.881.663 107.666.295 100 

30.01.34.00 TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.143.588.000 3.979.008.000 3.829.596.033 96 

30.01.35.00 TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE 

POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

151.583.000 255.503.627 164.049.995 64 

30.01.36.00 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

83.175.000 98.233.000 96.921.068 99 

30.01.37.00 TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30.299.000 21.290.000 20.906.670 98 

30.01.38.00 ŞEKER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8.368.000 6.435.000 6.222.316 97 

30.01.39.00 ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

25.104.000 26.636.000 26.056.369 98 

30.01.40.00 DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

31.660.000 36.695.185 35.894.007 98 
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Kurumsal 

Kod 

Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği 

(KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

30.01.41.00 SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 54.792.000 51.706.000 49.796.727 96 

TOPLAM 40.302.916.00

0 

44.626.119.42

2 

43.660.529.97

1 

98 

 

Tablo 65: 2020 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler:              (TL) 
Eko. Kod Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği 

(KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

05.3.1.05 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 12.034.000 12.034.000 11.572.496 96 

05.3.1.10 Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılacak 

Ödemeler 

20.000 20.000 15.000 75 

TOPLAM 12.054.000 12.054.000 11.587.496 96 

 

Tablo 66: 2020 Yılı Yatırım Ödenekleri:                                                                                                                (TL) 
Eko. 

Kod

/Fin. 

Kod 

Bütçe Giderleri Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

06 SERMAYE GİDERLERİ 548.966.000 1.163.389.677 734.859.704 63 

1 Genel Bütçeli İdareler 545.544.000 999.120.848 700.180.415 70 

7 Dış Proje Kredileri  3.422.000 160.800.000 34.009.463 21 

8 Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 3.468.829 669.825 19 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 7.350.377.000 10.843.818.025 10.515.372.746 97 

1 Genel Bütçeli İdareler 7.350.377.000 10.843.818.025 10.515.372.746 97 

08 BORÇ VERME 12.788.000 17.888.000 16.734.271 94 

1 Genel Bütçeli İdareler 12.788.000 17.888.000 16.734.271 94 

TOPLAM 7.912.131.000 12.025.095.702 11.266.966.721 94 

(Şartlı Bağış ve Yardımlar ödeneğinin 2.799.003,85 TL'si ve İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan 278.863.568,35 TL ödenek 2021 yılına devredilmiştir.) 

 

Tablo 67-a: 2020 Yılı Sermaye Giderleri (YİKOB hariç):                                                                              (TL) 
Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA 
VE İSKAN PROJESİ 

1.000.000 910.000 892.331 98 

TÜRKİYE PATENTLİ BÜYÜK EBEVEYN VE EBEVEYN 
GELİŞTİRME PROJESİ 

7.000.000 7.000.000 6.989.822 100 

Yumurtacı Damızlık Geliştirme Projesi 2.000.000 2.000.000 1.995.013 100 

Etçi Damızlık Geliştirme Projesi 5.000.000 5.000.000 4.994.809 100 

TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB PROJESİ (TARIMA 
DAYALI İHTİSAS OSB İHTİYAÇ ANALİZİ PROJESİ) 

2.100.000 200.000 177.026 89 

TARIMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 2.605.000 295.000 200.066 68 

Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin 
Geliştirilmesi Projesi 

300.000 70.000 31.659 45 

Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi 500.000 210.000 166.345 79 

Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Süreç. İyil. ve Değ. 
Kap.Artırılması Prj. 

1.800.000 10.000 0 0 

Küresel Marka Geliştirme 5.000 5.000 2.063 41 

POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİ 
TABANI İLE HAVZA BAZLI İZLEME SİSTEMİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ PRJ 

200.000 200.000 158.591 79 
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Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

HAVZA İZL. VE REFERANS NOKTALARI BELİRLEME 8.060.000 6.100.000 6.099.818 100 

SULAK ALAN YÖNETİM PLANI HAZIR. VE İZLEME 1.000.000 890.000 883.489 99 

MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ 10.000 10.000 9.942 99 

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ HASTALIKLARI 
ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ 

PROJESİ 

50.955.000 36.978.441 36.786.141 99 

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 7.000.000 6.715.000 6.665.998 99 

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ 3.000.000 2.650.000 2.642.828 100 

Türkiye Geofit Bahçesi Projesi 1.000 1.000 1.000 100 

Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları 
Projesi 

5.000.000 5.022.000 4.971.627 99 

Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi Projesi 1.000 1.000 260 26 

TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Alt Yapılarının 
İyileştirilmesi ve Modernizasyonu Projesi 

3.000.000 3.000.000 2.996.821 100 

Bahçe Bitkileri Araştırmaları Desteklenmesi Projesi 4.992.000 4.790.441 4.744.210 99 

Tarla Bitkileri Araştırmaları Desteklenmesi Projesi 5.000.000 5.293.000 5.271.019 100 

Biyoteknik Mücadele ve Pestisit Uygulama Teknikleri 
Merkezi Projesi 

500.000 500.000 497.688 100 

Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

3.000.000 3.000.000 2.998.910 100 

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Merkezi Ve Laboratuvar Binası Yapımı 

1.000 1.000 851 85 

Üzüm Ve Teknolojileri Araştırma, Geliştirme Ve 
Uygulama Merkezi 

1.000 1.000 400 40 

Batem Merkezi Laboratuar Ve Eğitim Kompleksi 11.455.000 0 0  

Bitkisel Çeşitlilik Ve Genetik Kaynakları Koordinasyon 
Ve Üretim Yenileme Merkezi 

1.000.000 1.000.000 999.999 100 

Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Altyapı Geliştirme 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 

Tarla Bitkileri Araştırmaları Altyapı Modernizasyon 
Projesi 

2.000.000 2.000.000 1.998.175 100 

Ülkesel Mısır Islah Teknolojileri Araştırma Merkezi 2.000.000 0 0  

Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi 1.000.000 1.000.000 999.999 100 

Ülkesel Ayçiçeği Islah Teknolojileri Araştırma Merkezi 1.000 1.000 1.000 100 

Toprak Kökenli Hastalıklara Dayanıklılık Test Merkezi 1.000 1.000 1.000 100 

Bitki Sağlığı Araştırmaları Merkez Laboratuvarı Projesi 1.000 1.000 1.000 100 

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitü Müdürlüğü 
Merkezi ve Laboratuvar Binası Yapımı 

1.000 1.000 1.000 100 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Ar-Ge ve İnovasyon 
Altyap. İyileştirilmesi ve Modernizasyonu 

1.000.000 1.000.000 992.357 99 

TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ 5.000.000 50.000 0 0 

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYINI GELİŞTİRME PROJESİ 10.810.000 10.217.600 8.369.454 82 

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 2.310.000 1.605.000 1.451.426 90 

Tarımsal Eğitim ve Yayın Hizmetlerinin Desteklenmesi 
Projesi 

5.500.000 5.125.000 3.684.555 72 

Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi 3.000.000 3.487.600 3.233.473 93 

HAYVANSAL ÜRETİM VE HAYVAN HASTALIKLARI 
ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ 

PROJESİ 

8.910.000 8.910.000 8.799.370 99 

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 
Araştırmaları Projesi 

2.500.000 2.189.000 2.175.920 99 

Hayvansal Üretim Araştırmaları Projesi 5.245.000 5.556.000 5.468.450 98 

Arı ve İpekböcekçiliği Altyap.Gel.Prj. 5.000 5.000 5.000 100 

Arıcılık Araştırma, Geliştirme Ve İnovasyon Merkezi 1.150.000 1.150.000 1.149.999 100 

Kanatlı Hastalıkları Biyolojik Ürün Araştırma Ve 
Geliştirme Merkezi 

5.000 5.000 0 0 

Balık Hastalıkları Biyolojik Ürün Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi 

5.000 5.000 0 0 

SU KAYNAKLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN 2.270.000 813.000 212.400 26 
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BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

BİLİŞİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 1.500.000 1.500.000 1.307.477 87 

MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON 
PROJESİ 

300.000 878.000 504.503 57 

KURAK DÖNEM YÖNETİM VE EYLEM PLANLARI 
HAZIRLANMASI 

1.100.000 599.000 0 0 

HAVZA YÖNETİM PLANLARI 4.253.000 4.409.000 4.008.106 91 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ 250.000 1.000 0 0 

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PROJESİ 10.500.000 6.055.000 5.914.304 98 

ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 

ULUSAL GIDA STARTER KÜLTÜR GEN BANKASI 1.037.000 1.037.000 1.011.690 98 

ENTEGRE İDARE VE KONTROL SİSTEMİ PROJESİ 30.700.000 27.045.000 26.765.620 99 

ENTEGRE İDARE VE KONTROL SİSTEMİ PROJESİ 22.700.000 25.580.000 25.344.133 99 

Tarımsal Desteklemelerin İzleme ve Değerlendirilmesi 
Projesi 

1.000.000 15.000 0 0 

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ PROJESİ 1.000.000 30.000 13.959 47 

ARAZİ PARSELİ TANIMLAMA SİSTEMİ PROJESİ 6.000.000 1.420.000 1.407.527 99 

SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN 
KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ 

3.500.000 5.360.000 5.226.904 98 

TARIMSAL BİLGİ ALTYAPISI VE BULUT BİLİŞİM 
SİSTEMİ KURULMASI PROJESİ 

2.820.000 2.820.000 2.605.564 92 

GÖKSU-TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ 2.550.000 29.370.000 20.026.455 68 

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI VE 
ADAPTASYONU PROJESİ 

9.900.000 2.900.000 2.899.443 100 

Anadolu Alacası Geliştirme Projesi 1.900.000 1.900.000 1.899.443 100 

Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi 3.000.000 0 0  

Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim Merkezi 5.000 5.000 5.000 100 

ÜLKESEL MERİNOS GELİŞTİRME PROJESİ (KOP) 3.000.000 0 0  

Anadolu Mandası Islah ve Geliştirme Merkezi 1.995.000 995.000 995.000 100 

ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI 
PROGRAMI 

2.000.000 2.000.000 1.982.188 99 

KORUNAN ALANLARDA ALTYAPI VE TESİS 
UYGULAMALARI 

10.000.000 9.800.000 9.795.940 100 

MUHTELİF ETÜTLER 3.000.000 2.895.500 2.848.955 98 

BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI 
PROJESİ 

1.000.000 1.000.000 966.394 97 

BİYOGÜVENLİK AR-GE PROJESİ 1.360.000 1.360.000 1.325.442 97 

TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ 
PROJESİ 

7.700.000 6.795.000 6.362.081 94 

TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ 
PROJESİ 

2.000.000 1.735.000 1.706.065 98 

Tarım Arazilerinin Devir Ve Takip Sistemi Projesi 4.918.000 4.278.000 3.921.492 92 

Arazi Dağıtım Projesi 782.000 782.000 734.524 94 

SU ÜRÜNLERİ İLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
MERKEZİ 

2.005.000 2.005.000 4.964 0 

LİMNOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ 5.000 5.000 4.964 99 

SU ÜRÜNLERİ İLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
MERKEZİ 

2.000.000 2.000.000 0 0 

İL KONTROL LABORATUVARLARI YAPIMI 16.002.000 27.002.000 24.596.799 91 

Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvarı 4.000.000 4.000.000 3.999.973 100 

Denizli Gıda Kontrol Laboratuvarı 4.000.000 4.000.000 3.999.596 100 

Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvarı 4.000.000 8.500.000 7.279.809 86 

Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvarı 4.000.000 10.500.000 9.317.422 89 

İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı 1.000 1.000 0 0 

Edirne Gıda Kontrol Laboratuvarı 1.000 1.000 0 0 

CEHENNEM DERESİ YABAN HAYATI GELİŞTİRME 
SAHASI 

800.000 800.000 799.989 100 
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HUBUBAT REFERANS MATERYAL MERKEZİ 4.000.000 705.000 705.000 100 

İnşaat (Hub.Ref.Mat.Mer.) 0 0 5.000  

Diğer (Hub.Ref.Mat.Mer.) 4.000.000 705.000 700.000 99 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON 
PROJESİ 

40.500.000 24.100.000 21.371.490 89 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON 
PROJESİ 

40.499.000 24.099.000 21.371.490 89 

Konya İl ve İlçe Müdürlükleri Hizmet Binası Yapım 
Projesi 

1.000 1.000 0 0 

KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA 
PROJESİ 

1.600.000 141.100.000 23.800.374 17 

KARADENİZDE BALIK STOKLARI YÖNETİMİ 5.000 5.000 5.000 100 

SU ÜRÜNLERİNDE STOK TESPİTİ UYGULAMASI 
PROJESİ 

1.300.000 1.300.000 1.300.000 100 

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI PROJESİ 3.000.000 3.000.000 2.997.732 100 

ÇUKUROVA BİYOÇESİTLİLİK MÜZESİ 4.000.000 4.000.000 3.999.986 100 

IPARD II PROGRAMI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
PROJESİ 

0 1.216.000 1.165.047 96 

YABAN HAYATI KURTARMA VE REHABİLİTASYON 
MERKEZİ 

2.481.000 2.481.000 2.412.114 97 

BÜYÜK MENDERES HAVZASI PEYZAJ ATLASI 
HAZIRLANMASI PROJESİ 

400.000 400.000 362.614 91 

BÜYÜK KARNİVORLARIN YÖNETİMİ 460.000 460.000 459.280 100 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL 
BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI PROJESİ 

2.234.000 1.694.000 1.619.331 96 

VETERİNER HİZMETLERİ ALTYAPISININ 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

10.000 5.010.000 4.901.961 98 

ULUSAL VETERİNER ANTİBİYOTİK DİRENÇ İZLEME 
PROJESİ 

5.000 505.000 503.922 100 

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİ VE SOĞUK 
ZİNCİR KOŞULLARININ İZLENMESİ PROJESİ 

5.000 4.505.000 4.398.039 98 

KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA 
PROJESİ 

1.000.000 5.100.000 5.043.675 99 

LSD HASTALIĞININ KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ 
PROJESİ 

1.000.000 3.700.000 3.629.616 98 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE 
MÜCADELE PROJESİ 

50.407.000 50.807.000 49.318.887 97 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE 
MÜCADELE PROJESİ 

47.392.000 50.787.000 49.318.887 97 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri İnşaatı ve 
Modernizasyonu Projesi 

5.000 5.000 0 0 

Aşı Suş Bankası 5.000 5.000 0 0 

Hayvan Hareket Kontrol Noktaları Projesi 5.000 5.000 0 0 

Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi İçin E. Coli’ye Karşı 
Aşılama Projesi 

3.000.000 5.000 0 0 

SU ÜRÜNLERİ ÖRGÜTLERİ İLE İL MÜD. KAP. GEL. 
PRJ. 

100.000 100.000 53.752 54 

ULUSAL ARAZİ ÖRTÜSÜ PROJESİ 1.700.000 1.700.000 1.675.960 99 

ARAZİ TAHRİBATININ DENGELENMESİ PROJESİ 50.000 50.000 49.560 99 

ISIRLIK TABİAT PARKI PROJESİ 2.000.000 2.200.000 2.200.000 100 

TROYA TARİHİ MİLLİ PARKI PROJESİ 1.090.000 1.104.000 1.068.065 97 

ACARLAR GÖLÜ LONGOZ ORMANI EKOTURİZM 
UYGULAMALARI PROJESİ 

4.000.000 4.000.000 3.998.310 100 

HERSEK LAGÜNÜ SULAK ALANI PROJESİ 1.000.000 1.030.000 1.030.000 100 

RİZE İLİ İDARİ BİNALARI 2.000.000 1.100.000 1.099.995 100 

BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ 
PROJESİ 

12.631.000 12.631.000 12.060.689 95 

BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ 
PROJESİ 

11.629.000 11.629.000 11.096.657 95 
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Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin 
Değerlendirilmesi Prj. 

1.000 1.000 0 0 

Hasat Öncesi Pestisit Denetiminin Geliştirilmesi Projesi 1.000.000 1.000.000 964.032 96 

Mersin İlinde Akdeniz Meyve Sineği İle Biyoteknik 
Mücadele Projesi 

1.000 1.000 0 0 

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN 
DESTEKLENMESİ 

4.940.000 4.940.000 4.935.923 100 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 18.450.000 76.892.800 75.571.591 98 

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN 
KORUNMASI PROJESİ 

500.000 395.000 372.402 94 

Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi 3.000.000 2.712.000 2.664.665 98 

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ 500.000 370.000 363.704 98 

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve 
Kontrolü Projesi 

1.000.000 730.000 681.021 93 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ 
DESTEKLENMESİ PROJESİ 

600.000 1.100.000 698.421 63 

ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

4.000.000 35.074.000 34.657.784 99 

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 1.750.000 1.400.000 1.347.767 96 

Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi 4.000.000 33.691.800 33.476.659 99 

Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi 500.000 500.000 477.335 95 

Itri ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin 
Geliştirilmesi Projesi 

1.000.000 900.000 831.833 92 

Şeker Hammaddelerinin Sürdürülebilir Yön. Projesi 1.600.000 20.000 0 0 

MUHTELİF İŞLER PROJESİ (TARIM BİTKİSEL) 75.685.000 126.662.108 120.564.407 95 

TAŞIT ALIM PROJESİ 2.000.000 1.000 0 0 

Tarım Makineleri Deney ve Test Stantlarının 
Geliştirilmesi Projesi 

2.000.000 1.985.000 1.879.073 95 

Kırmızı Et Üretim Ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçlerinin 
Analizi 

1.000.000 370.000 331.475 90 

Uluslararası Tarımsal Diplomasi Akademisi Kurulması 
Projesi 

330.000 330.000 328.727 100 

MUHTELİF İŞLER PROJESİ (TARIM BİTKİSEL) 13.400.000 14.958.679 14.720.165 98 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 56.955.000 109.017.429 103.304.967 95 

HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 6.900.000 33.798.473 33.258.830 98 

AŞI ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI PROJESİ 5.000 5.000 0 0 

KAMULAŞTIRMA 100.000 11.079.000 11.078.885 100 

SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

4.534.000 4.534.000 4.362.898 96 

Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi 1.727.000 1.777.000 1.689.454 95 

İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi 1.148.000 1.138.000 1.092.350 96 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1.659.000 1.619.000 1.581.094 98 

MERİÇ-ERGENE HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM 
PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ 

1.351.000 1.000 0 0 

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE PROJESİ 2.650.000 3.750.000 3.744.888 100 

TAŞKIN RİSK YÖNETİM PLANLARININ 
HAZIRLANMASI PROJESİ 

8.899.000 15.903.000 15.668.795 99 

MUHTELİF İŞLER (GIDA) (Gıda Güvenliği ve Kontrol 
Sisteminin Güçlendirilmesi) 

19.838.000 18.998.000 18.728.580 99 

GIDANI KORU PROJESİ 0 2.400.000 2.399.897 100 

ÇAMKORU ERİŞİLEBİLİR TABİAT PARKI 
UYGULAMALARI PROJESİ 

3.000.000 3.000.000 2.992.622 100 

TABİAT PARKLARI PROJESİ 24.153.000 25.498.000 25.199.867 99 

KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI PROJESİ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 

DOĞA TURİZMİ MOBİL UYGULAMASI PROJESİ 500.000 500.000 475.540 95 

MALAZGİRT TARİHİ MİLLİ PARKI (FAZ-2) 16.000.000 16.000.000 16.000.000 100 

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ 3.000.000 3.115.500 3.115.500 100 
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PARKI (FAZ-2) 

LOJMAN ONARIMI 3.796.000 3.796.000 3.726.484 98 

MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM) 3.000.000 3.000.000 2.799.007 93 

ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME VE BAKIM-
ONARIMI 

1.000.000 1.000 0 0 

2020 Yılı Sermaye Giderleri: TOPLAMI 548.966.000 833.072.422 681.483.421 82 

 

Tablo 72-b: 2020 Yılı Sermaye Giderleri (YİKOB dahil):                                                                               (TL) 
Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

GÖKÇEADA VE BOZCAADA TARIMSAL KALKINMA 
VE İSKAN PROJESİ 

1.000.000 910.000 892.331 98 

TÜRKİYE PATENTLİ BÜYÜK EBEVEYN VE EBEVEYN 
GELİŞTİRME PROJESİ 

7.000.000 15.657.252 11.155.552 71 

Yumurtacı Damızlık Geliştirme Projesi 2.000.000 2.001.680 1.995.013 100 

Etçi Damızlık Geliştirme Projesi 5.000.000 13.655.572 9.160.539 67 

TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB PROJESİ (TARIMA 
DAYALI İHTİSAS OSB İHTİYAÇ ANALİZİ PROJESİ) 

2.100.000 200.000 177.026 89 

GAP ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 0 40.405 0 0 

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 0 9.290 0 0 

TARIMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 2.605.000 295.000 200.066 68 

Tarımsal Örgütlerin Pazarlama Kabiliyetlerinin 
Geliştirilmesi Projesi 

300.000 70.000 31.659 45 

Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi 500.000 210.000 166.345 79 

Tarımsal İstatistikler Veri Toplama Süreç. İyil. ve Değ. 
Kap.Artırılması Prj. 

1.800.000 10.000 0 0 

Küresel Marka Geliştirme 5.000 5.000 2.063 41 

MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE 
MERKEZİ 

0 98.638 0 0 

POTANSİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERİ 
TABANI İLE HAVZA BAZLI İZLEME SİSTEMİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ PRJ 

200.000 200.000 158.591 79 

HAVZA İZL. VE REFERANS NOKTALARI BELİRLEME 8.060.000 6.100.000 6.099.818 100 

SULAK ALAN YÖNETİM PLANI HAZIR. VE İZLEME 1.000.000 914.000 883.489 97 

MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ 10.000 97.501.290 6.482.550 7 

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ HASTALIKLARI 
ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ 

PROJESİ 

50.955.000 85.139.044 54.276.024 64 

TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ 7.000.000 6.715.000 6.665.998 99 

TARIMSAL EKONOMİ ARAŞTIRMA PROJESİ 3.000.000 2.650.000 2.642.828 100 

Türkiye Geofit Bahçesi Projesi 1.000 1.000 1.000 100 

Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Araştırmaları 
Projesi 

5.000.000 5.022.000 4.971.627 99 

Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi Projesi 1.000 71.623 260 0 

TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Alt Yapılarının 
İyileştirilmesi ve Modernizasyonu Projesi 

3.000.000 3.000.000 2.996.821 100 

Bahçe Bitkileri Araştırmaları Desteklenmesi Projesi 4.992.000 5.569.056 5.022.204 90 

Tarla Bitkileri Araştırmaları Desteklenmesi Projesi 5.000.000 5.676.745 5.652.412 100 

Biyoteknik Mücadele ve Pestisit Uygulama Teknikleri 
Merkezi Projesi 

500.000 1.145.814 942.624 82 

Osmaniye Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü 

3.000.000 3.000.000 2.998.910 100 

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Merkezi Ve Laboratuvar Binası Yapımı 

1.000 9.932.360 851 0 

Üzüm Ve Teknolojileri Araştırma, Geliştirme Ve 1.000 3.166.177 400 0 
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Uygulama Merkezi 

Batem Merkezi Laboratuar Ve Eğitim Kompleksi 11.455.000 15.357.670 15.328.001 100 

Bitkisel Çeşitlilik Ve Genetik Kaynakları Koordinasyon 
Ve Üretim Yenileme Merkezi 

1.000.000 3.360.000 1.217.559 36 

Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Altyapı Geliştirme 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 

Tarla Bitkileri Araştırmaları Altyapı Modernizasyon 
Projesi 

2.000.000 2.000.000 1.998.175 100 

Ülkesel Mısır Islah Teknolojileri Araştırma Merkezi 2.000.000 8.840.000 0 0 

Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi 1.000.000 1.840.000 1.839.999 100 

Ülkesel Ayçiçeği Islah Teknolojileri Araştırma Merkezi 1.000 1.000 1.000 100 

Toprak Kökenli Hastalıklara Dayanıklılık Test Merkezi 1.000 1.001.000 1.000 0 

Bitki Sağlığı Araştırmaları Merkez Laboratuvarı Projesi 1.000 4.788.600 1.000 0 

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitü Müdürlüğü 
Merkezi ve Laboratuvar Binası Yapımı 

1.000 1.000 1.000 100 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Ar-Ge ve İnovasyon 
Altyap. İyileştirilmesi ve Modernizasyonu 

1.000.000 1.000.000 992.357 99 

TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ 5.000.000 19.050.000 0 0 

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYINI GELİŞTİRME PROJESİ 10.810.000 39.375.671 8.606.559 22 

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 2.310.000 1.846.928 1.688.531 91 

Tarımsal Eğitim ve Yayın Hizmetlerinin Desteklenmesi 
Projesi 

5.500.000 32.742.355 3.684.555 11 

Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi 3.000.000 4.786.388 3.233.473 68 

HAYVANSAL ÜRETİM VE HAYVAN HASTALIKLARI 
ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ 

PROJESİ 

8.910.000 11.277.943 8.799.370 78 

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele 
Araştırmaları Projesi 

2.500.000 2.189.000 2.175.920 99 

Hayvansal Üretim Araştırmaları Projesi 5.245.000 5.576.000 5.468.450 98 

Arı ve İpekböcekçiliği Altyap.Gel.Prj. 5.000 2.352.860 5.000 0 

Arıcılık Araştırma, Geliştirme Ve İnovasyon Merkezi 1.150.000 1.150.083 1.149.999 100 

Kanatlı Hastalıkları Biyolojik Ürün Araştırma Ve 
Geliştirme Merkezi 

5.000 5.000 0 0 

Balık Hastalıkları Biyolojik Ürün Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi 

5.000 5.000 0 0 

SU KAYNAKLARININ KALİTE KRİTERLERİNİN 
BELİRLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ 

2.270.000 813.000 212.400 26 

BİLİŞİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 1.500.000 1.500.000 1.307.477 87 

MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON 
PROJESİ 

300.000 878.000 504.503 57 

KURAK DÖNEM YÖNETİM VE EYLEM PLANLARI 
HAZIRLANMASI 

1.100.000 599.000 0 0 

HAVZA YÖNETİM PLANLARI 4.253.000 4.409.000 4.008.106 91 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ 250.000 1.000 0 0 

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI PROJESİ 10.500.000 6.055.000 5.914.304 98 

ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI 1.000.000 11.085.004 8.837.371 80 

ULUSAL GIDA STARTER KÜLTÜR GEN BANKASI 1.037.000 1.138.018 1.011.690 89 

ENTEGRE İDARE VE KONTROL SİSTEMİ PROJESİ 30.700.000 27.045.000 26.765.620 99 

ENTEGRE İDARE VE KONTROL SİSTEMİ PROJESİ 22.700.000 25.580.000 25.344.133 99 

Tarımsal Desteklemelerin İzleme ve Değerlendirilmesi 
Projesi 

1.000.000 15.000 0 0 

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİ PROJESİ 1.000.000 30.000 13.959 47 

ARAZİ PARSELİ TANIMLAMA SİSTEMİ PROJESİ 6.000.000 1.420.000 1.407.527 99 

SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN 
KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ 

3.500.000 5.360.000 5.226.904 98 

TARIMSAL BİLGİ ALTYAPISI VE BULUT BİLİŞİM 
SİSTEMİ KURULMASI PROJESİ 

2.820.000 15.163.029 9.826.703 65 

GÖKSU-TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ 2.550.000 29.370.000 20.026.455 68 
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BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI VE 
ADAPTASYONU PROJESİ 

9.900.000 62.558.023 7.873.764 13 

Anadolu Alacası Geliştirme Projesi 1.900.000 1.900.000 1.899.443 100 

Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi 3.000.000 15.105.440 0 0 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim Merkezi 5.000 27.987.156 5.000 0 

ÜLKESEL MERİNOS GELİŞTİRME PROJESİ (KOP) 3.000.000 11.244.448 3.909.113 35 

Anadolu Mandası Islah ve Geliştirme Merkezi 1.995.000 6.320.979 2.060.207 33 

ÜLKESEL GIDA VE YEM ARAŞTIRMALARI 
PROGRAMI 

2.000.000 2.000.000 1.982.188 99 

KORUNAN ALANLARDA ALTYAPI VE TESİS 
UYGULAMALARI 

10.000.000 10.886.034 10.763.353 99 

MUHTELİF ETÜTLER 3.000.000 2.924.180 2.848.955 97 

BİTKİSEL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI 
PROJESİ 

1.000.000 1.000.000 966.394 97 

BİYOGÜVENLİK AR-GE PROJESİ 1.360.000 1.360.000 1.325.442 97 

TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ 
PROJESİ 

7.700.000 6.795.000 6.362.081 94 

TARIM ARAZİLERİ EDİNDİRME VE YÖNETİMİ 
PROJESİ 

2.000.000 1.735.000 1.706.065 98 

Tarım Arazilerinin Devir Ve Takip Sistemi Projesi 4.918.000 4.278.000 3.921.492 92 

Arazi Dağıtım Projesi 782.000 782.000 734.524 94 

SU ÜRÜNLERİ İLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
MERKEZİ 

2.005.000 2.005.000 4.964 0 

LİMNOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ 5.000 5.000 4.964 99 

SU ÜRÜNLERİ İLERİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
MERKEZİ 

2.000.000 2.000.000 0 0 

İL KONTROL LABORATUVARLARI YAPIMI 16.002.000 27.002.000 24.596.799 91 

Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvarı 4.000.000 4.000.000 3.999.973 100 

Denizli Gıda Kontrol Laboratuvarı 4.000.000 4.000.000 3.999.596 100 

Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvarı 4.000.000 8.500.000 7.279.809 86 

Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvarı 4.000.000 10.500.000 9.317.422 89 

İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı 1.000 1.000 0 0 

Edirne Gıda Kontrol Laboratuvarı 1.000 1.000 0 0 

CEHENNEM DERESİ YABAN HAYATI GELİŞTİRME 
SAHASI 

800.000 800.000 799.989 100 

HUBUBAT REFERANS MATERYAL MERKEZİ 4.000.000 7.297.389 705.000 10 

İnşaat (Hub.Ref.Mat.Mer.) 0 2.451.389 5.000 0 

Diğer (Hub.Ref.Mat.Mer.) 4.000.000 4.846.000 700.000 14 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON 
PROJESİ 

40.500.000 25.752.155 23.020.727 89 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON 
PROJESİ 

40.499.000 25.751.155 23.020.727 89 

Konya İl ve İlçe Müdürlükleri Hizmet Binası Yapım 
Projesi 

1.000 1.000 0 0 

KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA 
PROJESİ 

1.600.000 141.100.000 23.800.374 17 

KARADENİZDE BALIK STOKLARI YÖNETİMİ 5.000 1.105.000 5.000 0 

SU ÜRÜNLERİNDE STOK TESPİTİ UYGULAMASI 
PROJESİ 

1.300.000 1.300.000 1.300.000 100 

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI PROJESİ 3.000.000 3.000.000 2.997.732 100 

ÇUKUROVA BİYOÇESİTLİLİK MÜZESİ 4.000.000 4.000.000 3.999.986 100 

IPARD II PROGRAMI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
PROJESİ 

0 1.216.000 1.165.047 96 

YABAN HAYATI KURTARMA VE REHABİLİTASYON 
MERKEZİ 

2.481.000 2.481.000 2.412.114 97 

BÜYÜK MENDERES HAVZASI PEYZAJ ATLASI 
HAZIRLANMASI PROJESİ 

400.000 400.000 362.614 91 
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BÜYÜK KARNİVORLARIN YÖNETİMİ 460.000 460.000 459.280 100 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DAYALI GELENEKSEL 
BİLGİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI PROJESİ 

2.234.000 1.694.000 1.619.331 96 

VETERİNER HİZMETLERİ ALTYAPISININ 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

10.000 5.010.000 4.901.961 98 

ULUSAL VETERİNER ANTİBİYOTİK DİRENÇ İZLEME 
PROJESİ 

5.000 505.000 503.922 100 

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİ VE SOĞUK 
ZİNCİR KOŞULLARININ İZLENMESİ PROJESİ 

5.000 4.505.000 4.398.039 98 

KUDUZ HASTALIĞINA KARŞI ORAL AŞILAMA 
PROJESİ 

1.000.000 5.100.000 5.043.675 99 

LSD HASTALIĞININ KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ 
PROJESİ 

1.000.000 3.700.000 3.629.616 98 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE 
MÜCADELE PROJESİ 

50.407.000 60.002.203 49.606.807 83 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE 
MÜCADELE PROJESİ 

47.392.000 59.450.745 49.606.807 83 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri İnşaatı ve 
Modernizasyonu Projesi 

5.000 536.458 0 0 

Aşı Suş Bankası 5.000 5.000 0 0 

Hayvan Hareket Kontrol Noktaları Projesi 5.000 5.000 0 0 

Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi İçin E. Coli’ye Karşı 
Aşılama Projesi 

3.000.000 5.000 0 0 

SU ÜRÜNLERİ ÖRGÜTLERİ İLE İL MÜD. KAP. GEL. 
PRJ. 

100.000 100.000 53.752 54 

ULUSAL ARAZİ ÖRTÜSÜ PROJESİ 1.700.000 1.700.000 1.675.960 99 

ARAZİ TAHRİBATININ DENGELENMESİ PROJESİ 50.000 50.000 49.560 99 

ISIRLIK TABİAT PARKI PROJESİ 2.000.000 2.200.000 2.200.000 100 

TROYA TARİHİ MİLLİ PARKI PROJESİ 1.090.000 1.104.000 1.068.065 97 

ACARLAR GÖLÜ LONGOZ ORMANI EKOTURİZM 
UYGULAMALARI PROJESİ 

4.000.000 4.000.000 3.998.310 100 

HERSEK LAGÜNÜ SULAK ALANI PROJESİ 1.000.000 1.030.000 1.030.000 100 

RİZE İLİ İDARİ BİNALARI 2.000.000 1.100.000 1.099.995 100 

BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ 
PROJESİ 

12.631.000 12.631.005 12.060.689 95 

BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ 
PROJESİ 

11.629.000 11.629.005 11.096.657 95 

Ruhsatlı Pestisitlerin Biyolojik Etkinliklerinin 
Değerlendirilmesi Prj. 

1.000 1.000 0 0 

Hasat Öncesi Pestisit Denetiminin Geliştirilmesi Projesi 1.000.000 1.000.000 964.032 96 

Mersin İlinde Akdeniz Meyve Sineği İle Biyoteknik 
Mücadele Projesi 

1.000 1.000 0 0 

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN 
DESTEKLENMESİ 

4.940.000 4.940.000 4.935.923 100 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 18.450.000 83.268.471 76.260.431 92 

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN 
KORUNMASI PROJESİ 

500.000 395.000 372.402 94 

Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi 3.000.000 2.712.446 2.664.665 98 

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ 500.000 370.000 363.704 98 

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve 
Kontrolü Projesi 

1.000.000 730.000 681.021 93 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ 
DESTEKLENMESİ PROJESİ 

600.000 1.100.000 698.421 63 

ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

4.000.000 35.074.000 34.657.784 99 

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 1.750.000 1.400.000 1.347.767 96 

Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi 4.000.000 40.067.025 34.165.499 85 

Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi 500.000 500.000 477.335 95 

Itri ve Tıbbi Bitkiler İle Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin 1.000.000 900.000 831.833 92 
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Geliştirilmesi Projesi 

Şeker Hammaddelerinin Sürdürülebilir Yön. Projesi 1.600.000 20.000 0 0 

MUHTELİF İŞLER PROJESİ (TARIM BİTKİSEL) 75.685.000 131.113.429 120.564.407 92 

TAŞIT ALIM PROJESİ 2.000.000 1.000 0 0 

Tarım Makineleri Deney ve Test Stantlarının 
Geliştirilmesi Projesi 

2.000.000 1.985.000 1.879.073 95 

Kırmızı Et Üretim Ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçlerinin 
Analizi 

1.000.000 370.000 331.475 90 

Uluslararası Tarımsal Diplomasi Akademisi Kurulması 
Projesi 

330.000 330.000 328.727 100 

MUHTELİF İŞLER PROJESİ (TARIM BİTKİSEL) 13.400.000 14.958.679 14.720.165 98 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi 56.955.000 113.468.750 103.304.967 91 

HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 6.900.000 35.972.651 33.258.830 92 

AŞI ÜRETİM MERKEZİ KURULMASI PROJESİ 5.000 5.000 0 0 

KAMULAŞTIRMA 100.000 11.079.000 11.078.885 100 

SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

4.534.000 9.974.337 5.747.614 58 

Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi 1.727.000 4.909.226 1.689.454 34 

İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi 1.148.000 1.355.650 1.231.695 91 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1.659.000 3.709.461 2.826.466 76 

MERİÇ-ERGENE HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM 
PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ 

1.351.000 1.000 0 0 

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE PROJESİ 2.650.000 3.750.000 3.744.888 100 

TAŞKIN RİSK YÖNETİM PLANLARININ 
HAZIRLANMASI PROJESİ 

8.899.000 15.903.000 15.668.795 99 

MUHTELİF İŞLER (GIDA) (Gıda Güvenliği ve Kontrol 
Sisteminin Güçlendirilmesi) 

19.838.000 21.281.546 18.728.580 88 

GIDANI KORU PROJESİ 0 2.400.000 2.399.897 100 

ÇAMKORU ERİŞİLEBİLİR TABİAT PARKI 
UYGULAMALARI PROJESİ 

3.000.000 3.000.000 2.992.622 100 

TABİAT PARKLARI PROJESİ 24.153.000 25.498.000 25.199.867 99 

KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI PROJESİ 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 

DOĞA TURİZMİ MOBİL UYGULAMASI PROJESİ 500.000 500.000 475.540 95 

MALAZGİRT TARİHİ MİLLİ PARKI (FAZ-2) 16.000.000 16.000.000 16.000.000 100 

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ 
PARKI (FAZ-2) 

3.000.000 5.858.073 3.115.500 53 

LOJMAN ONARIMI 3.796.000 3.796.000 3.726.484 98 

MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM) 3.000.000 3.000.000 2.799.007 93 

ULUSAL SU BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME VE BAKIM-
ONARIMI 

1.000.000 1.000 0 0 

SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU 
PROJESİ 

0 596 0 0 

2020 Yılı Sermaye Giderleri: TOPLAMI 548.966.000 1.163.389.677 734.859.704 63 
NOTLAR: 
1-2019 yılından 2020 yılına İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için devredilen 292.952.848,25 TL ödenek 2020 yılı sermaye giderlerine eklenmiştir. 
2-Bakanlığımız inşaat işleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) aktarılan 13.900.000 TL ödenek toplam ödenek ve harcamaya 

dahil edilmemiştir. 
3-2020 yılında sermaye giderlerine 217.725.829 TL ödenek eklenmiştir. 
4-2020 yılında sermaye transferlerinden sermaye giderlerine 117.645.000 TL ödenek aktarılmıştır. 
5-2020 yılında Şartlı Bağış ve Yardımlar ödeneğinin 2.799.003,85 TL'si ve İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan 278.829.543,35 TL ödenek olmak üzere 
toplam 281.628.547,20 TL 2021 yılına devredilmiştir.  

Tablo 72-c: 2020 Yılı YİKOB ödenekleri:                                                                                                             (TL) 
Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

TÜRKİYE PATENTLİ BÜYÜK EBEVEYN VE EBEVEYN 
GELİŞTİRME PROJESİ 

0 8.657.252 4.165.730 48 

Yumurtacı Damızlık Geliştirme Projesi 0 1.680 0 0 
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Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

Etçi Damızlık Geliştirme Projesi 0 8.655.572 4.165.730 48 

GAP ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 
(GAP Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi - Devam 

Eden İşler) 

0 40.405 0 0 

ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ (Arazi 
Toplulaştırma ve TİGH Projesi - Devam Eden İşler) 

0 9.290 0 0 

MEYVE-ASMA BAZ MATERYALLERİ AR-GE 
MERKEZİ 

0 98.638 0 0 

SULAK ALAN YÖNETİM PLANI HAZIR. VE İZLEME 0 24.000 0 0 

MİLLİ BOTANİK BAHÇESİ 0 97.491.290 6.472.608 7 

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ HASTALIKLARI 
ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ 

PROJESİ 

0 48.160.603 17.489.883 36 

Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi Projesi 0 70.623 0 0 

Bahçe Bitkileri Araştırmaları Desteklenmesi Projesi 0 778.615 277.994 36 

Tarla Bitkileri Araştırmaları Desteklenmesi Projesi 0 383.745 381.393 99 

Biyoteknik Mücadele ve Pestisit Uygulama Teknikleri 
Merkezi Projesi 

0 645.814 444.935 69 

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Merkezi Ve Laboratuvar Binası Yapımı 

0 9.931.360 0 0 

Üzüm Ve Teknolojileri Araştırma, Geliştirme Ve 
Uygulama Merkezi 

0 3.165.177 0 0 

Batem Merkezi Laboratuar Ve Eğitim Kompleksi 0 15.357.670 15.328.001 100 

Bitkisel Çeşitlilik Ve Genetik Kaynakları Koordinasyon 
Ve Üretim Yenileme Merkezi 

0 2.360.000 217.560 9 

Ülkesel Mısır Islah Teknolojileri Araştırma Merkezi 0 8.840.000 0 0 

Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi 0 840.000 840.000 100 

Toprak Kökenli Hastalıklara Dayanıklılık Test Merkezi 0 1.000.000 0 0 

Bitki Sağlığı Araştırmaları Merkez Laboratuvarı Projesi 0 4.787.600 0 0 

TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ 0 19.000.000 0 0 

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYINI GELİŞTİRME PROJESİ 0 29.158.071 237.105 1 

Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 0 241.928 237.105 98 

Tarımsal Eğitim ve Yayın Hizmetlerinin Desteklenmesi 
Projesi 

0 27.617.355 0 0 

Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi 0 1.298.788 0 0 

HAYVANSAL ÜRETİM VE HAYVAN HASTALIKLARI 
ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ 

PROJESİ 

0 2.367.943 0 0 

Hayvansal Üretim Araştırmaları Projesi 0 20.000 0 0 

Arı ve İpekböcekçiliği Altyap.Gel.Prj. 0 2.347.860 0 0 

Arıcılık Araştırma, Geliştirme Ve İnovasyon Merkezi 0 83 0 0 

ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI 0 10.085.004 7.837.371 78 

ULUSAL GIDA STARTER KÜLTÜR GEN BANKASI 0 101.018 0 0 

TARIMSAL BİLGİ ALTYAPISI VE BULUT BİLİŞİM 
SİSTEMİ KURULMASI PROJESİ 

0 12.343.029 7.221.140 59 

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI VE 
ADAPTASYONU PROJESİ 

0 59.658.023 4.974.321 8 

Anadolu Esmeri Geliştirme Projesi 0 15.105.440 0 0 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim Merkezi 0 27.982.156 0 0 

ÜLKESEL MERİNOS GELİŞTİRME PROJESİ (KOP) 0 11.244.448 3.909.113 35 

Anadolu Mandası Islah ve Geliştirme Merkezi 0 5.325.979 1.065.207 20 

KORUNAN ALANLARDA ALTYAPI VE TESİS 
UYGULAMALARI 

0 1.086.034 967.413 89 

MUHTELİF ETÜTLER 0 28.680 0 0 

HUBUBAT REFERANS MATERYAL MERKEZİ 0 6.592.389 0 0 

İnşaat (Hub.Ref.Mat.Mer.) 0 2.451.389 0 0 

Diğer (Hub.Ref.Mat.Mer.) 0 4.141.000 0 0 



 

 

239 

 

 

Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MODERNİZASYON 
PROJESİ 

0 1.652.155 1.649.236 100 

KARADENİZDE BALIK STOKLARI YÖNETİMİ 0 1.100.000 0 0 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE 
MÜCADELE PROJESİ 

0 9.195.203 287.920 3 

HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE 
MÜCADELE PROJESİ 

0 8.663.745 287.920 3 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri İnşaatı ve 
Modernizasyonu Projesi 

0 531.458 0 0 

BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI VE KONTROLÜ 
PROJESİ 

0 5 0 0 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 0 6.375.671 688.840 11 

Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi 0 446 0 0 

Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi 0 6.375.225 688.840 11 

MUHTELİF İŞLER PROJESİ (TARIM BİTKİSEL) 
(Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi) 

0 4.451.321 0 0 

HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 0 2.174.179 0 0 

SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

0 5.440.337 1.384.716 25 

Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi 0 3.132.226 0 0 

İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi 0 217.650 139.344 64 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 0 2.090.461 1.245.372 60 

MUHTELİF İŞLER (GIDA) (Gıda Güvenliği ve Kontrol 
Sisteminin Güçlendirilmesi) 

0 2.283.546 0 0 

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ 
PARKI (FAZ-2) 

0 2.742.573 0 0 

SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU 
PROJESİ 

0 596 0 0 

2020 Yılı Sermaye Giderleri: TOPLAMI 0 330.317.256 53.376.283 16 

  

Tablo 68: 2020 Yılı Sermaye Giderleri, Dış Proje Kredileri:                                                                           (TL) 
Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON 
PROJESİ 

172.000 750.000 376.503 50 

GÖKSU-TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ 2.250.000 24.050.000 14.732.960 61 

KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA 
PROJESİ 

1.000.000 136.000.000 18.900.000 14 

2020 Yılı Sermaye Giderleri, Dış Proje Kredileri: 

TOPLAMI 

3.422.000 160.800.000 34.009.463 21 

 

Tablo 69: 2020 Yılı Sermaye Transferleri:                                                                                                           (TL) 
Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

HAVZA YÖNETİM PLANLARI EKONOMİK ANALİZ VE 
SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMASI (07) 

1.662.000 500.000 498.492 100 

IPARD II PROGRAMI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
PROJESİ 

216.000 0 0  

İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN OLUŞTURDUĞU 
TEHDİTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (07) 

1.000.000 1.150.000 1.056.613 92 

NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLER İÇİN EYLEM 
PLANLARI (07) 

392.000 392.000 392.000 100 

BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ 52.645.000 5.417.000 5.416.622 100 
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Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 47.645.000 0 0  

Nadas Alanlarının Azaltılmasının Desteklenmesi-
Sermaye Transferi 

5.000.000 5.417.000 5.416.622 100 

MUHTELİF İŞLER PROJESİ (TARIM BİTKİSEL) 1.700.000 2.700.000 2.700.000 100 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi (TKDK) 1.700.000 1.700.000 1.700.000 100 

Tütün Laboratuvarı Kurulması Projesi (07) 0 1.000.000 1.000.000 100 

HAYVANCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 81.517.000 10.500.000 191.018 2 

Bölgesel Projeler (GAP,KOP,DAP,DOKAP)-
Ser.Transferi 

71.017.000 0 0  

Diğer Sermaye Transferleri 10.500.000 10.500.000 191.018 2 

ARITILMIŞ KENTSEL ATIKSULARIN YENİDEN 
KULLANIMI İÇİN FARKLI ALTERNATİFLER (07) 

1.000.000 1.000 0 0 

EKO-BÖLGELERE DAYALI SU KALİTESİ EKOLOJİK 
DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI 

(07) 

1.475.000 1.000 0 0 

6 HAVZADA NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANLARININ 
HAZIRLANMASI (07) 

1.800.000 1.000 0 0 

SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONU 
PROJESİ (07) 

14.053.000 14.087.025 14.053.000 100 

YİKOB 0 34.025 0  

BAĞLI KURULUŞLAR 7.192.917.000 10.809.069.000 10.491.065.000 97 

2020 Yılı Sermaye Transferleri: TOPLAMI 7.350.377.000 10.843.818.025 10.515.372.746 97 
1- Sermaye transferlerinden 122.745.000 TL ödenek sermaye giderlerine aktarılmıştır. 
2- Sermaye transferlerinden 1.000.000 TL ödenek Tütün Laboratuvarı Kurulması Projesi kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesine aktarılmıştır. 
3- Sermaye transferlerine hazine yardımları kapsamında 3.616.152.000 TL ödenek eklenmiştir.  
4- 2020 yılında İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan 34.025 TL ödenek 2021 yılına devredilmiştir. 

Tablo 70: 2020 Yılı Borç Verme:                                                                                                                  (TL) 
Proje Adı Kesintili 

Başlangıç 

Ödeneği (KBÖ) 

Revize 

Ödenek 

Harcama Harcama 

Oranı 

(%) 

(1) (2) (3) (3/2) 

TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB PROJESİ 12.788.000 17.888.000 16.734.271 94 

2020 Yılı Borç Verme: TOPLAMI 12.788.000 17.888.000 16.734.271 94 

             (Sermaye giderlerinden borç vermeye 5.100.000 TL ödenek aktarılmıştır.) 
 

2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

Bakanlığımız personelinin maaş ve özlük haklarına ilişkin giderlerinde kullanılmak üzere “01 
Personel Giderleri” için 5.752.767.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 171.432.000 TL 
eklenen, 145.167.000 TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 5.779.032.000 TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun 5.741.789.732 TL’si (% 99) harcanmıştır. 

“02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”  için 983.623.000 TL tahsis edilmiştir. 
Yıl içinde  19.195.000TL eklenen,  11.560.000 TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 
991.258.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun 981.144.576 TL’si (% 99)  harcanmıştır. 

Bakanlığımız üretime ve tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, görev giderleri, 
hizmet alımları, temsil tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım 
giderleri,  gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ve cenaze hizmetlerini içeren  “03 Mal Ve 
Hizmet Alım Giderleri”  için 281.282.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 65.867.920 TL 
eklenen,  26.622.200 TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 320.527.720 TL olarak 
gerçekleşmiştir. Bunun 305.651.365 TL’si (% 95) harcanmıştır.  

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferleri, hane halkına yapılan transferleri, 
yurtdışına yapılan transferleri içeren “05 Cari Transferler” için 25.373.113.000 TL ödenek tahsis 
edilmiştir. Yıl içinde 1.917.806.337 TL eklenen, 1.780.713.337 TL düşülen ödenek sonucu, 
toplam ödenek 25.510.206.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun  25.364.977.578 TL’si (% 99)  
harcanmıştır. 
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Mamul mal alımları, menkul sermaye üretim giderleri, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul 
alımları ve kamulaştırması, gayrimenkul sermaye üretim giderleri, menkul malların büyük onarım 
giderleri, gayrimenkul büyük onarım giderleri, stok alımlarını içeren “06 Sermaye Giderleri” için 
548.966.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 759.100.849 TL eklenen, 144.677.171 TL 
düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 1.163.389.677 TL olarak gerçekleşmiştir.  Bunun 
734.859.704 TL’si (% 63)  harcanmıştır. (2020 yılında Şartlı Bağış ve Yardımlar ödeneğinin 
2.799.003,85 TL'si ve İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan ödeneğin 278.829.543,35 TL’si 
olmak üzere toplam 281.628.547,20 TL ödenek 2021 yılına devredilmiştir. 2021 yılına devredilen 
ödenekler hariç harcama oranı % 83’dür) 

“07 Sermaye Transferleri” için 7.350.377.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 
3.617.753.025 TL eklenen, 124.312.000 TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 
10.843.818.025 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun 10.515.372.746 TL’si (% 97)  harcanmıştır. 
(2020 yılında İçişleri Bakanlığı (YİKOB) için aktarılan 34.025,00 TL ödenek 2021 yılına 
devredilmiştir.) 

“08 Borç Verme” için 12.788.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 5.100.000 TL ödenek 
eklenerek toplam ödenek 17.888.000 TL olmuştur. Bunun  16.734.271 TL’si (% 94)  
harcanmıştır. 

Bütçede Meydana Gelen Sapmanın Nedeni 

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 33.743.778.000 TL olan Bakanlığımız bütçesi 2020 
yılında % 19,4 artarak 40.302.916.000 TL olmuştur. Yıl içinde 6.556.255.131 TL eklenen ve 
2.233.051.708 TL düşülen ödenek sonucu, toplam ödenek 44.626.119.422 TL'dir. Buna göre 
Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekten yılsonunda 43.660.529.971 TL harcanmıştır.  Harcama 
oranı ise % 98’dir.  

(2020 yılında Şartlı Bağış ve Yardımlar ödeneğinin 2.799.003,85 TL'si ve İçişleri Bakanlığı 
(YİKOB) için aktarılan ödeneğin 278.863.568,35 TL’si olmak üzere toplam 281.662.572,20 TL 
ödenek 2021 yılına devredilmiştir.) 

NOT: Rakamsal veriler Bakanlığımız SGB.net sisteminden 21.02.2021 tarihinde alınmıştır.           
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3. MALİ DENETİM SONUÇLARI 

Tarım ve Orman Bakanlığına ait, Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılında 2019 yılı hesap dönemine 
ait gerçekleştirdiği 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan bulgulardan; 45 adet Genel 
Bütçe, 8 adet Döner Sermaye olmak üzere 53 adet düzenlilik denetimi, 2020 yılında izlemeye 
alınan Kamu İdarelerine Bildirilecek Hususlara ait (12 adet Genel Bütçe, 1 adet Döner Sermaye) 
13 adet  bulgu olup, söz konusu denetim sonucunda tespit edilen bulgulara ilişkin olarak 
Bakanlık birimlerinde gerekli çalışmalar ile izlemesi yapılmaktadır. Performans denetim bulgusu 
bulunmamaktadır. 

B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. PROGRAM, ALT PROGRAM, FAALİYET BİLGİLERİ 

  Tablo 71: Faaliyet ve Projeler 

PROGRAM  
ALT 

PROGRAM 
FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 
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KKYDP kapsamında, doğal kaynaklar ve çevrenin 
korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarım-sanayi 
entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sağlanması için 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve kümelenme 
faaliyetlerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama 
altyapısının geliştirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının 
güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin üreticiler tarafından 
kullanımının yaygınlaştırılması, yeni teknoloji içeren 
yatırımların desteklenmesi için faaliyetler yürütülecektir. 
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Bilecik, Düzce, Elazığ, Silifke-Mersin, Kastamonu ve 
Sivas’ta bulunan El Sanatları Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinde, ağaç oymacılığı, taş ve gümüş 
işlemeciliği, halı- kilim ve bez dokumacılığı ile 
konfeksiyon vb. konularda, iaşe ve ibateleri sağlanan 14-
24 yaş aralığındaki gençler, düzenlenen uzun ve kısa 
süreli kurslar ile eğitilmektedir. Yeniliklerin takip edilmesi 
ve kaliteli ürün artışının sağlanması, kırsalda kadın 
girişimciliğinin özendirilmesi, gelir getirici, mesleki beceri 
kazandıran, faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve 
sosyoekonomik yönden güçlendirici kadın çiftçilere 
yönelik il düzeyinde projeler yapılmaktadır. Kırsaldaki 
kadının ekonomik ve sosyal konumunu iyileştirmek ve 
güçlendirmek amacıyla; “Tarımda Genç Girişimci 
Kadınlar Güçleniyor”, “Kadın Çiftçiler Tarımsal 
Yeniliklerle Buluşuyor” ve “Kadın Çiftçilere Yönelik Özel 
Projeler” programlarından oluşan “Kadın Çiftçiler 
Tarımsal Yayım Projesi” yürütülmektedir. 
Üreticilerin coğrafi işaret konusunda ilgilendirilmesi 
yanında ürünlerini pazarlama olanaklarının artırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
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Güneydoğu Anadolu Projesi Eğitim ve Yayım Programı 
kapsamında yazılı ve görsel materyaller hazırlanmakta, 
fuar, kongre ve sempozyumlara katılım sağlanmaktadır. 
Ziraat odaları, üretici örgütleri ve serbest tarım 
danışmanlarına tarımsal yayım ve danışmanlık 
destekleme ödemesi yapılmaktadır. 
Kırsalda kadın çiftçilere yönelik Bakanlık faaliyetlerinin 
tanıtımı amacıyla tarımsal üretimle ilgili toplantılar, 
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çalıştaylar, vb. düzenlenmekte, tarımsal üretim, ev 
ekonomisi ve kooperatifçilik ile ilgili eğitimler 
verilmektedir. 
Ayrıca kadın çiftçilere yönelik olarak “Kadın Çiftçiler 
Tarımsal Yayım Projesi” kapsamında; “Tarımda Kadın 
Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” ile “Kadın 
Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor” programı çerçevesinde 
eğitimler verilmektedir. 
Çiftçi eğitimleri sürecinde yer alan; TZOB, İŞKUR, 
TDKKYMB, TSÜMB işbirliği ile yürütülen “Sürü Yönetimi 
Elemanı Benim” ve “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” 
projeleri kapsamında il ve ilçe müdürlükleri ve eğitim 
merkezlerinde eğitimler gerçekleştirilecektir. 
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Yaban hayatı yönetimi için gerekli envanter çalışmaları 
yapılmaktadır. Tür koruma eylem planı nesli tehlike 
altında olan nadir türlerimiz için hazırlanmaktadır. Daha 
önce çalışılan ve tamamlanan eylem planlarında ortaya 
konulan hedeflere ilişkin belirlenen faaliyetler 5 yıllık 
süre ile izlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır. 
Cehennem Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 
(YHGS) projesi ile örnek bir izleme programının ülke 
genelinde yaygınlaştırılması ile yaban hayatının 
planlanması ve korunmasında standart bir yöntem elde 
edilecektir. Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarının 
Planlanmasında güncel ve güvenilir izleme verilerinin 
kullanılması ile hedef türlerin daha iyi korunması 
sağlanacak, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri ile 
halkın doğa ve doğa korumaya ilgisi artırılacaktır. 
Ülkemizin değişik yörelerinde 1’i kanatlı, 12’si memeli 
yaban hayvanı olmak üzere toplam 13 adet üretme 
istasyonunda faaliyete devam edilmektedir. Bu 
tesislerde geyik, alageyik, ceylan, Anadolu Yaban 
Koyunu, Hatay Dağ Ceylanı ve kelaynak kuşlarının 
üretimi yapılarak uygun alanlarda tabiata 
yerleştirilmektedir. 
Biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin bir yapıya 
sahip olan Çukurova Havzasında bu varlığımızın 
korunması gayesiyle yapılması planlanan Çukurova 
Biyoçeşitlilik Müzesi ülkemizde yaşayan türlerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlayacak 
Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının 
kaynak değerlerini de kullanarak biyolojik çeşitliliğin 
tanıtımına ve doğa koruma konusunda insanların 
bilinçlenmesine yardımcı olacaktır. 
Orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının 
optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık 
habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların 
korunması, doğal türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın 
arttırılması sağlanacaktır. 
Sürdürülebilir avcılığı desteklemek, doğal popülasyonlar 
üzerindeki av baskısını azaltmak, 
genetik çeşitliliği korumak, doğa koruma konusunda 
kamuoyunu bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak 
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maksatlı çalışmalar yapılacaktır. 
Mevcut 6 adet keklik ve 2 adet sülün üretme 
istasyonunda kanatlı yaban hayvanı üretimi ve tabiata 
yerleştirmesi çalışmaları yapılacaktır. 
Av turizminin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 
sağlanarak avlaklardan elde edilen gelirden, köy tüzel 
kişiliklerine, belde belediyelerine ve büyükşehir 
belediyesi bulunan illerdeki ilçe belediyelerine mali 
destek verilecektir. 
Usulsüz avcılığın önlenmesi ile ilgili av koruma, kontrol 
ve denetim faaliyetleri yürütülecek, avcıların eğitilmesi, 
avcılık ve yaban hayatı konularında vatandaşın 
bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik 
faaliyetlerde bulunulacaktır. 
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“Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt 
Altına Alınması Projesi” kapsamında, saha ve literatür 
çalışması ile halkın tabii biyolojik kaynaklardan 
faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel 
ürünlere ilişkin bilgiler derlenmektedir. Saha çalışmaları 
2019 yılı sonu itibariyle 12 ilde tamamlanmış, 9 ilde 
başlatılmıştır. 2020 yılında 20 ilde daha saha çalışması 
başlatılacaktır. 
2023 yılına kadar tüm illerimizde saha çalışmalarının 
tamamlanması planlanmaktadır. 
Literatür ve saha çalışmasından elde edilen geleneksel 
bilgiler sorgulanabilir bir formatta veri tabanına işlenecek 
veri sisteminde yer alan geleneksel bilgiler 
akademisyenlere ve araştırmacılara sorgulanabilir bir 
formatta sunulabilecektir. 
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi 
kapsamında envanter çalışmaları tamamlanan illerde 
izleme çalışmaları başlatılmaktadır. 
Tabii kaynakların korunması, korunan alanlar ve hassas 
alanların yönetimi, av-yaban hayatı çalışmalarının 
geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK), Kamu 
Tüzel Kişilikleri (KTK) ve üniversiteler ile protokol, 
anlaşma vb. çalışmaları yapılacaktır. Ulusal ve 
uluslararası boyutta eğitim, konferans, panel, çalıştay, 
seminer, fuar, sergi vb. etkinlikler düzenlenecek ve ilgili 
programlara katılım sağlanacaktır. 
Tabiatı koruma konusunda toplumsal bilinçlendirme ve 
biyolojik zenginliğimiz hakkında her türlü basılı, görsel ve 
sosyal medya aracılığı ile eğitim-tanıtım çalışmaları 
yürütülecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği 
yapılarak ilköğretim öğrencilerine yönelik tabiat 
eğitimleri düzenlenecektir. 
Sahalarda mevcut ekosistemin gereklilikleri 
değerlendirilerek alınması gerekli önlemlerin tespiti ve 
uygulanmasına yönelik izleme- denetim çalışmaları 
yapılacaktır. 
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Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Projesi ile 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların 
Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 
geçici hayvan bakımevi yapımı ve sokak hayvanlarının 
kısırlaştırılması için yerel yönetimlere bütçe imkanları 
dahilinde mali destek verilecektir. 
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İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri 
araştırılacak, stratejik ürünlerde verim tahmini, tarımsal 
kuraklık çalışmaları, tarım ve mera alanlarında erozyon 
belirleme ve önleme çalışmaları yürütülecektir. Ulusal 
Sera Gazı Emisyon Envanteri kapsamında arazi 
kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık 
sektöründe sera gazı emisyon ve yutak hesaplamaları 
yapılmaktadır.  
İl Müdürlüklerimizden fenolojik gözlem raporları 
alınmakta olup düzenli olarak Risk Değerlendirme 
Komitesi ile İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi 
toplanarak izleme ve değerlendirme yapılmaktadır. 
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Ekonomik öneme sahip olan, aşırı avcılığı yapılan, 
stokları her yıl azalmakta olan, avcılığına kota uygulanan 
su ürünleri türlerinin yıl boyunca izlenmesi ve gerek 
duyulması halinde yönetim planlarının geliştirilmesi için 
türlere ait biyolojik veriler her yıl toplanacaktır. 
Ülke balıkçılık yönetimi için hem karaya çıkarılan balık 
miktarının, hem de avcılık yapılan alanlardaki ticari 
stokların sürekli izlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
hamsi, istavrit, palamut, lüfer ve kalkan türlerine ait stok 
miktarları izlenmektedir. 
Su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve yasadışı avcılığın önlenmesi için 
denizlerde ve iç sularda karaya çıkış noktalarında, yol 
güzergahlarında, toptan ve perakende satış yerlerinde, 
balık unu fabrikalarında ve işleme tesislerinde denetim 
faaliyetleri yapılacaktır. 
Yetiştiricilik tesislerinde de yavru bırakma, hasat, işletme 
kayıtları, destekleme faaliyetleri denetlenecektir. 
 
 
 



 

 

246 

 

 

PROGRAM  
ALT 

PROGRAM 
FAALİYET FAALİYET AÇIKLAMALARI 

S
u

 Ü
rü

n
le

ri
 Ü

re
ti
m

in
in

 D
e
s
te

k
le

n
m

e
s
i 

 
Su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için deniz ve iç sularda potansiyel alanların 
taşıma kapasitesi belirlenerek su ürünleri üretim 
alanlarımızın artırılması ve yatırımcılara üretim kolaylığı 
sağlanması için yetiştiricilik alanları belirlenmektedir. 
Üretimi gerçekleştirilen yavru balıklarla uygun bulunan 
su kaynaklarına balıklandırma yapılmakta belli 
kaynaklarda izleme çalışmaları da yürütülmektedir. 
Su ürünleri yetiştiricilik ürünlerinin üretiminin 
izlenebilirliği ve güvenilirliği, ulusal/uluslararası 
pazarlamada markalaşma ve su ürünleri tüketiminin 
artırılmasına katkı sağlanması amacıyla yetiştiricilik 
ürünlerinin etiketlenmesi için yetiştiricilerin teşvik 
edilmesi planlanmaktadır. 
Ülke genelinde su ürünlerinin tüketimini teşvik etmek 
amacıyla etkinlikler ve faaliyetler düzenlenecektir. 
Balığın beslenmedeki önemi konusunda farkındalık 
oluşturmak için kamu spotu hazırlanacak ve ülkemizde 
kişi başına su ürünleri tüketimini artırmak amacıyla ülke 
genelinde çeşitli reklam, tanıtım vb. faaliyetler 
gerçekleştirilecektir. 
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Bitkisel ürünlerde yeni geliştirilen verimli ve üstün 
özellikli çeşitlerin üretime kazandırılması, üretimin, 
verimliliğin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, 
yeni yöntem, teknoloji ve kültürel uygulamaların 
üreticilere ulaştırılması, tarımsal mekanizasyon 
kullanımının artırılması, nadas alanlarının üretime 
kazandırılması, bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü 
ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirilmesi, 
tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin 
önlenmesi, bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve 
üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunun 
belirlenmesi ve denetlenmesi, örtüaltı yetiştiriciliğin kayıt 
altına alınması, izlenmesi ve geliştirilmesi, seracılığa 
uygun bölgelerde altyapının geliştirilmesi çalışmaları 
proje bazlı olarak yürütülmektedir. 
Bitkisel üretimde çeşidin kayıt altına alınması için yetkili 
resmi kuruluş tarafından kurulan FYD (Farklılık, 
Yeknesaklık ve Durulmuşluk) denemeleri ile çeşidin 
diğer kayıtlı çeşitlerden farklılığı, yeknesaklığı (çeşide ait 
tüm tohumlukların aynı özelliğe sahip olması) ve çeşidin 
özelliklerinin durulmuşluğu (yıldan yıla herhangi bir 
değişim göstermemesi) belirlenmektedir. 
“Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi” 
kapsamında piyasa kontrolü, numune alma ve eğitim 
yayım faaliyetleri, tüketici ve üretici bilincinin 
geliştirilmesine ilişkin faaliyetler yürütülmektedir. 
“İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve 
Kontrolü Projesi” ile iyi tarım uygulamaları yapılan alan 
miktarının artırılması hedeflenmektedir. 
Bu kapsamda eğitim, demonstrasyon, denetim, tüketici 
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bilincinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler 
yürütülmektedir. 
Şeker pancarında verimliliğin artırılarak şeker 
maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla eğitim ve yayın 
faaliyetleri yapılacaktır. Teknolojik alt yapı kullanarak 
nişasta bazlı şeker ve kristal şeker üretim ve arzının 
kotaya uygunluğu izlenecektir ve denetlenecektir. 
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“Havza Bazlı Destekleme Modeli” ile 945 havza bazında 
en uygun yetişen ürünler belirlenmiş olup, 21 ürün 
destekleme kapsamına alınmıştır. Diğer ürünlerin de 
Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında 
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 
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Yeterli ve kaliteli kırmızı et ve çiğ süt üretimine yönelik 
çalışmalar yürütülecektir. Arz fazlası çiğ sütün süt 
tozuna dönüştürülerek depolanma süresinin uzatılması 
ve ihraç edilmesi hedeflenmektedir. 
Çiftlik hayvanlarına ait ıslah faaliyetlerinin yapılması, 
ıslahı yapılan hayvanlara ait tüm verim kayıtlarının 
tutulması ve sonuçlarının sahaya aktarılması çalışmaları 
yürütülecektir. Projeler için alt yapı çalışmalarının 
yapılmasının yanı sıra hayvanlara ait verimler 
tutulmakta, genomik seleksiyon, suni tohumlama 
uygulamaları ile damızlık değeri yüksek hayvanların 
yetiştiricilikte kullanımı sağlanmakta, hayvan bakım, 
besleme, ıslah vb. konularda yetiştiricilere yönelik eğitim 
yayım faaliyetleri düzenlenmektedir. 

H
a

y
v
a
n

s
a

l 
Ü

re
ti
m

in
 

D
e

s
te

k
le

n
m

e
s
i 

Çiğ süt ve kırmızı et yem paritesi sürekli ve etkili bir 
şekilde gözetlenerek, yetiştiriciler istikrarlı bir gelire 
kavuşturulacaktır. Alternatif üretim modelleriyle kanatlı, 
arı ve ipekböcekçiliği yetiştiricileri desteklenmektedir. 
Çiftlikte hayvan refahının geliştirilmesi için büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan ahır ve ağılların modernizasyonuna 
hibe desteği sağlanacaktır. Hayvancılıkta bölgesel 
bazda gelişmişlik farkının azaltılması için projelere hibe 
desteği verilecektir. 
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Hayvancılık sektörünün kaliteli kaba yem ihtiyacının 
karşılanması için mera, yaylak ve kışlakların ıslah 
edilerek otlatma kapasitesinin artırılması ve ot kalitesinin 
iyileştirilmesi sağlanacaktır. 
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 Tarımsal mekanizasyon konusunda mevcut durum 

tespiti yapılacak, ardından yeni tarım teknolojilerinin 
kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Uydu görüntüleri ve 
yazılım teknolojileri kullanılarak stratejik olan bitkisel 
ürünlerin dijital imzalarının çıkarılması ile üretim 
planlamasının altlığı oluşturulacaktır. 
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Projeleri” kapsamında araştırma enstitüleri ve il 
müdürlükleri işbirliğiyle yayım projelerinin hazırlanması 
ve uygulanması sağlanacaktır. İl Özel Yayım Projeleri 
çerçevesinde çiftçilerin mesleki ve teknik bilgi 
seviyelerini artırmak kaliteli ve yüksek verim elde 
etmelerini sağlamak amacıyla il ve ilçe müdürlüklerine 
eğitim ve yayım projeleri hazırlatılacaktır. 
Ar-Ge Destek Programı 2007 yılından beri 
uygulanmakta olup bu kapsamda özel sektör, üniversite 
ve STK’ların Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 
Uygulanan projeler izlenmekte ve denetlenmektedir. 
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Ülkemizde ekonomik öneme sahip bitkisel üretimdeki 
zararlı organizmalara karşı biyolojik ve biyoteknik 
mücadele için preparat veya tuzak geliştirilmesine 
yönelik projelerin yapılacaktır. 
Ülke genetik kaynaklarımızın kayıt altına alınması 
sağlanacaktır. 
Hayvansal üretimde yüksek verimli ve kaliteli 
damızlıkların kullanılması suretiyle üretimi ve kaliteyi 
iyileştirmek, yeni metot ve teknolojiler ile ekolojilere 
uygun yetiştirme sistemleri geliştirmek, uluslararası 
rekabet gücünü artırmak için araştırmalar yapmak 
amaçlanmaktadır. 
Araştırmalar ile programlı aşılamalarda kullanılan 
aşıların etkinliklerinin arttırılması, ortaya çıkan 
hastalıklarının teşhisinde hızlı ve güvenilir metotların, 
epidemiyolojik araştırmalar ile hastalıklarla mücadele 
stratejileri geliştirilecektir. 
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Yerüstü su kaynaklarının mevcut kullanımı ve su 
kalitesini etkileyen noktasal ve yayılı kirletici baskı 
unsurları ortaya konulacak ve izleme çalışmalarından 
faydalanılarak su kalite durumu tespit edilecektir. 
Kirlenmiş veya kirlenme tehdidi altında bulunan yerüstü 
su kaynakları için eylem planları hazırlanacak ve takibi 
yapılacaktır. 
Havza izleme programlarının revizyon çalışmaları 
kapsamında 2020 yılında, 5 havzanın (Doğu Akdeniz, 
Antalya, Batı Karadeniz, Fırat-Dicle ve Van Kapalı 
Havzaları) izleme programları güncellenecektir. 
Sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izleme 
konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri 
yürütülecektir. Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izlenen 
istasyon sayıları, kirliliği temsil edecek seviyeye 
çıkarılarak yüzey ve yeraltı sularında nitrat kirliliği izleme 
çalışmaları yürütülecektir. İzleme sonuçlarına bağlı 
olarak nitrata hassas bölgeler belirlenecek, bu bölgelere 
özgü tarımsal eylem planları uygulanacaktır. 
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Sel, çığ ve heyelan zararlarının en aza indirilmesi, başta 
toprak olmak üzere tabii kaynakların korunması 
maksadıyla eylem planları ve bölgesel gelişim projeleri 
kapsamında uygulama projeleri yapılacaktır. Çığ, kaya 
yuvarlanması, erozyon ve sel kontrolünde uygulanan 
yöntem ve çalışmaların tamamının bir arada 
görülebileceği aynı zamanda ulusal ve uluslararası 
alanda teknik personelin eğitimi amacıyla model sahalar 
oluşturulacaktır. 
Ulusal arazi örtüsü/kullanımı haritası oluşturulacaktır. 
Aynı kapsamda oluşturulan Ulusal su ve rüzgar 
erozyonu haritaları, çölleşme risk haritası ve toprak 
organik karbonu haritası gösterge ve kriterleri 
güncellenecektir. 
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Arazi kullanım planları yapılarak üretim potansiyeli 
yüksek, öncelikli korunması gereken tarım arazileri ile 
mevcut kullanım ve potansiyel kullanım şekilleri 
belirlenecektir. Türkiye topraklarının tüm özellikleri ile 
tanınması için toprak veri tabanı oluşturulacaktır. 
Basınçlı sulama sistemleri eğitimi; Bakanlık teknik 
personelinin, sulama kooperatifi ve sulama birliklerine 
üye çiftçiler ve bu konuda meslek edinmeyi amaçlayan 
diğer yararlanıcıların programa katılmasıyla, su 
kaynaklarımızın tarımsal sulamada etkin kullanımına 
önemli katkılar yapacaktır. Bireysel sulama sistemlerinin 
desteklenmesi ile sulama suyunun etkin kullanımı 
artırılacak, birim alandan daha fazla ürün/gelir elde 
edilerek çiftçilerin refah seviyesi yükseltilecektir. 
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2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan 
alanlarda yeni plan ve plan revizyon çalışmaları 
yapılacaktır. Alanların etkin bir şekilde korunması ve 
yönetilmesi maksadıyla milli parklar için uzun devreli 
gelişme planları, tabiat parkları için gelişme planları ve 
tabiat anıtı ile tabiatı koruma alanları için de yönetim 
planları yapılacaktır. 
Korunan alanlara yönelik planlama çalışmaları 
sonrasında hazırlanan planlara uygun ziyaretçi merkezi, 
yönetim merkezi, tabiat eğitim merkezi, destek üniteleri 
vb. tesislere yönelik mimari ve peyzaj projeleri 
hazırlanacaktır. 
Gelişme planları tamamlanan alanlarda planlara uygun 
olarak mimari ve peyzaj projeleri vb. projeler 
hazırlanarak koruma kullanma dengesi içerisinde alanın 
sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır. Korunan 
alanlardaki yapı ve tesislerin yönetim, güvenlik, hizmet, 
temizlik vb. konularda iyileştirme çalışmaları 
yapılacaktır. 
Korunan Alanların Yönetim Etkinliğinin İzlenmesi 
(METT) uygulamalarına milli parklar ile tabiat 
parklarında devam edilecektir. 
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Tarihi, kültürel, arkeolojik, flora, fauna, jeolojik, peyzaj, 
denizel, sulak alan vb. sahaların envanteri yapılacaktır. 
AB ve diğer uluslararası fonlar ile desteklenen projeler 
hazırlanacak ve yürütülecektir. 
Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan veya Ramsar Alanı 
olarak tescil edilen sulak alanların Ramsar Sözleşmesi 
Sulak Alan Yönetim Planlaması Rehberi kapsamında 
sulak alanların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin 
sağlanması için 5 yıllık faaliyet planlarını içeren yönetim 
planları hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 
Sulak alanlarda alt ve üst yapı hizmet tesislerinin yapımı, 
gerekli araç ve gereçlerin temini, alan yönetimini 
destekleyici projeler, ziyaretçi merkezleri, tanıtım 
birimleri, giriş kontrol üniteleri, büfe, kuş gözlem kulesi, 
peyzaj düzenlemesi, yağmur barınakları, manzara seyir 
terasları vb. yapılar, korunan alanlar için yönlendirme, 
bilgilendirme, uyarı-ikaz levha ve tabelaları vb. 
çalışmaları yapılacaktır. 
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Zararlı organizmalar ile mücadelede çevre dostu olan 
biyolojik, fiziksel, mekanik ve kültürel mücadeleler başta 
olmak üzere entegre mücadele uygulamaları 
yaygınlaştırılacaktır. Bitkisel üretimde zararlı 
organizmalarla mücadelede alternatif yöntemlerden 
biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere 
destek verilmektedir. 
Ülkemizde iç tüketim ve dış ticarette özellikle taze meyve 
ve sebzelerde pestisit kullanımı nedeniyle oluşan 
kalıntının önlenmesi amacıyla birincil üretim alanlarında 
pestisit denetim uygulamalarının geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
Hatalı pestisit kullanımının denetlenmesi ve bitkisel 
üretimde bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre 
kullanımının sağlanması amacıyla, ilgili mevzuat 
çerçevesinde hasat öncesi pestisit denetimi faaliyetleri 
yürütülecektir. 
Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış bulunan bitki koruma 
ürünleri ile zirai mücadele alet ve makinelerinin üretim 
yerleri (işletmeler) ve satış yerleri (bayiler) 
denetlenecektir. Ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile zirai 
mücadele alet ve makinelerinin piyasada aktif olarak 
bulunanlardan numune alınarak ruhsata esas özellikleri 
ile piyasaya arz edilip edilmediği analiz ve deneylerle 
kontrol edilecektir. Ayrıca konuyla ilgili görevli personele 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
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Aşılama programına alınan büyükbaş hayvanların 
aşılanarak hastalıkların kontrol altına alınması 
hedeflenmektedir. 
Sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları ile etkin 
mücadele etmek ve kaliteli süt üretimini artırmak 
amacıyla hastalıktan ari işletmelere destekleme 
ödemesi yapılacaktır. 
Hayvanların kontrol ve dinlendirilmelerine yönelik 
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Edirne, 
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Kayseri ve Sivas İllerinde hayvan nakil ve dinlendirme 
istasyonu kurulması için proje uygulanacaktır. 
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Bilimsel Risk Değerlendirme Komisyonları, çalışma 
konularına göre kendi oluşturdukları program 
çerçevesinde toplantılar gerçekleştirecek, gerektiğinde 
risk değerlendirmesine uygun veri elde etmek amacıyla 
izleme programları planlayacaktır. Bilimsel görüşler ve 
diğer bilimsel çıktılar bu toplantı ve çalışmalar 
sonucunda oluşturulacaktır. 
Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları 
geliştirmek amacıyla eğitimler yapılacaktır. Gıda 
işletmelerinde resmi kontrol yapan kontrol görevlilerinin 
mevzuat ve resmi kontrol uygulamaları konusunda 
hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 
Laboratuvarlarda yapılan analizlerinden ilk defa 
yapılabilir hale getirilen ve hali hazırda yapılabilir olup da 
diğer başka bir laboratuvarda uygulamaya konulan 
analiz metotları için validasyon/verifikasyon çalışmaları 
yapılacaktır. 
Süt ve sağım hijyeni konusunda eğitimler 
düzenlenecektir. 
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Yem işletmeleri, güvenilir yem arzını sağlamak amacıyla 
risk esaslı olarak hazırlanan yıllık kontrol planı 
kapsamında denetlenecektir. 
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Diğer Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri 

İç Denetim 

Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi 

Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri 

Teftiş, İnceleme ve Soruşturma 
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Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler 

Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması 

Genel Destek Hizmetleri 

İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler 

İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi 
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Özel Kalem Hizmetleri 

Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 
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Özel Bütçeli Diğer İdarelere Hazine Yardımı 
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2. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

i. ALT PROGRAM HEDEF VE GÖSTERGELERİYLE İLGİLİ GERÇEKLEŞME SONUÇLARI VE 
DEĞERLENDİRMELER  

Tablo 72: Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)  

Yıl : 2020 

Programın Adı : KIRSAL KALKINMA 

Alt Programın Adı : KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ 

Alt Program Hedefi : Kırsalda refah ve gelişmişlik düzeyinin artırılması çalışmaları yürütülecektir 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Çiftçilere yönelik eğitimler sonucu 
verilen belge sayısı 

Adet 26.100 10.000 6.725 26 Ulaşılamadı 

2 
El sanatları eğitim merkezi 
müdürlüklerinde açılan kurs 
sayısı(kümülatif) 

Adet 405 405 408 101 Aşıldı 

3 
Faaliyete geçen tarıma dayalı ihtisas 
organize sanayi bölgesi sayısı 

Adet 1 1 1 100 Ulaşıldı 

4 
Kadın çiftçilere yönelik 
gerçekleştirilen proje sayısı 
(kümülatif) 

Adet 125 125 123 98 
Kısmen 
Ulaşıldı 

5 
Kırsal kalkınma desteklemeleri 
kapsamında kurulan tesis sayısı 

Adet 4.980 1.000 1.365 27 Ulaşılamadı 

6 
Tarımsal danışmanlık desteği ile 
sağlanan istihdam 

Sayı 1.400 1.400 1.123 80 
Kısmen 
Ulaşıldı 

7 
Tarımsal danışmanlık hizmeti alan 
işletme sayısı (kümülatif) 

Adet 129.445 129.445 126.178 97 
Kısmen 
Ulaşıldı 

8 
Tarımsal danışmanlık verilen üretici 
örgütü sayısı 

Adet 360 360 371 103 Aşıldı 

9 
Tarımsal içerikli TV program sayısı 
(kümülatif) 

Adet 615 615 615 100 Ulaşıldı 

10 
Tarımsal ve ev ekonomisi konularında 
eğitilen kadın sayısı (kümülatif) 

Sayı 368.982 368.982 792.602 215 Aşıldı 
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KKYDP kapsamında çalışmalarımız hedeflendiği şekilde devam etmektedir. Tarımsal danışmanlık desteği ile sağlanan 
istihdam, Tarımsal danışmanlık hizmeti alan işletme sayısı, Tarımsal danışmanlık verilen üretici örgütü sayısı ile ilgili 
çalışmalar tarımsal danışmanlık mevzuatı gereğince 12 aylık hizmet karşılığı olduğu için performans ölçümü yılsonunda 
yapılmış olup göstergeler ile ilgili çalışmalar İl Müdürlükleri aracılığıyla devam etmektedir. El Sanatları Eğitim Merkezi 
Müdürlüklerinde gerekli sağlık tedbirleri alınarak kırsal ekonominin geliştirilmesi, kırsal alanların tarımsal ve sosyal 
altyapısının iyileştirilmesini amaçlayan kurslar yıl içinde açılmaya devam edilmiş olup artan pandemi şartlarından dolayı 
yaygın eğitim kurslarına 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında ara verilmesine karar verilmiş ancak yıl içinde 
yapılan eğitim çalışmaları ile 2020 hedefine ulaşılmıştır. Tarımsal ve ev ekonomisi konularında eğitilen kadın sayısı 
göstergelerimiz kapsamında pandemi nedeniyle bazı eğitimler bu süreçte online olarak yapılmış hedeflenenden daha 
fazla sayıda kadın çiftçiye ulaşılmış (özellikle Antalya ilindeki eğitimlerle fazla kadın çiftçiye ulaşılması) hedefte pozitif 
sapmaya neden olmuştur. Kadın çiftçilere yönelik gerçekleştirilen proje sayısı; Ülkemizde yaşanan pandemi sebebiyle 
bazı projelerde aksamalar yaşanmış olsa da yılsonu itibarı ile hedefe kısmen ulaşılmıştır. Çiftçilere yönelik eğitimlere; 
MEB (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü), İŞKUR ile yapılan protokol gereği Halk Eğitim Merkezlerinde devam 
edilmekte olup ancak ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 pandemi nedeniyle 2020 Yılı hedeflenen rakamlardan 
daha az sayıda çiftçi  kursu düzenlenebilmiş yılsonu hedeflerine ulaşılamamıştır. 2020 yılı TV Programları yapım 
çalışmaları tarım takvimine uygun olarak gerçekleştirilerek yılsonu hedeflerine ulaşılmıştır. 
Kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında kurulan tesis sayısı göstergesi; iki program ve bu programların hedef 
toplamları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu programlardan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 
(KKYDP) kapsamında kurulacak tesis sayısı hedefi: 1.000, IPARD Programı kapsamında öngörülen hedef: 3.980 olarak 
belirlenmiştir. 
KKYDP'nda bu dönem projelerin küçük ölçekli olması ve gerçekleştirilmesinin kolay olması nedeniyle yatırımını 
tamamlayan yatırımcıların sayısı beklenenin üzerinde olmuştur. Ancak IPARD Programında ise IPARD II döneminin 
uzatılması nedeniyle veri alınamamıştır. 
 

Bir kümelenme modeli olan Tarıma Dayalı İhtisas OSB'ler (TDİOSB), kuruldukları İlde/İlçede bitkisel ve/veya hayvansal 
üretime, istihdama ve tarım-sanayi entegrasyonun geliştirilmesine  önemli katkılar yaparak refah ve gelişmişlik düzeyinin 
artırılmasında etkili olacaktır. 
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Yıl : 2020 

Programın Adı : 
ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YÖNETİMİ 

Alt Programın Adı : DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 

Alt Program Hedefi : 

Ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliği belirlenecek, izlenecek, geleneksel bilginin 
derlenmesi sağlanacak ve farkındalığı arttırılacak, av ve yaban hayatının 
sürdürülebilirliği sağlanacaktır   

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Av ve avcılık konusunda eğitim 
verilen kişi sayısı (kümülatif) 

Bin 
Adet 

159 159 
164,339

0 
103 Aşıldı 

2 
Biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel 
bilgilerin belirlendiği il sayısı 
(kümülatif) 

Adet 21 21 21 100 Ulaşıldı 

3 
Biyolojik çeşitlilik konusunda 
okullarda düzenlenen eğitim sayısı 
(kümülatif) 

Adet 7.702 7.702 6.602 86 
Kısmen 
Ulaşıldı 

4 
İzleme kritere göre izlenen tür ve alan 
sayısı (kümülatif) 

Adet 2.220 2.220 2.220 100 Ulaşıldı 

5 Korunan alan büyüklüğü (kümülatif) 
Bin 

Hektar 
3.215,8800 3.270,9700 

3.298,52
00 

103 Aşıldı 

6 
Orman içi sulara salımı yapılan doğal 
alabalık sayısı (kümülatif) 

Bin 
Adet 

24.563 24.563 25.313 103 Aşıldı 

7 
Tedavi ve rehabilite edilen yaban 
hayvanı sayısı (kümülatif) 

Bin 
Adet 

48 48 50,5000 105 Aşıldı 

8 
Üretimi yapılan kanatlı av hayvanı 
sayısı (kümülatif) 

Bin 
Adet 

750 750 762 102 Aşıldı 

9 
Üretimi yapılan nesli tehlike altındaki 
yaban hayvanı sayısı (kümülatif) 

Adet 1.456 1.456 1.543 106 Aşıldı 

10 
Yaban hayatının izleneceği alan 
sayısı (alan sayısı sabit) (kümülatif) 

Adet 559 559 559 100 Ulaşıldı 
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2020 yılında açılan avcı eğitim kurslarda 15.339 kişiye avcı eğitim sertifikası verilmiştir. Doğal tür olan alabalık yaşam 
alanlarının desteklenmesi amacıyla istasyonlarda üretilen 4.450.000 adet alabalığın orman içi derelere, göllere, barajlara 
salımı yapılarak 2020 hedefine ulaşılmıştır. Mevcut kanatlı yaban hayvanı üretme istasyonlarında üretilen 107.000 adet 
keklik ve sülünün avlaklara salımı gerçekleştirilmiştir. 
Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilgilerin Kayıt Altına Alınması Projesi kapsamında 2019 yılında saha çalışması 
başlanan 9 ilde (Burdur, Isparta, Van, Kırklareli, İzmir, Aksaray, Trabzon, Sinop, Mardin) daha çalışmanın tamamlanması 
ile toplam 21 ilde proje tamamlanarak 2020 yılsonu hedefine ulaşılmıştır. 2020 yılında 20 ilde saha çalışmalarına 
başlanmış ve bu illerin 1. ara raporları tamamlanmıştır. 
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında belirlenen nesli tehlike altındaki türler ve biyolojik 
çeşitlilik açısından önem taşıyan alanlarda izleme çalışmaları yürütülmüştür. 
Ülkemizin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin anlatılması maksadıyla eğitim programları düzenlenmiştir. Bu kapsamda 
2020 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli 300 okulda gençlerimize tabiat sevgisi ve biyoçeşitlilik 
hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. 
Ülkemizin doğal kaynak değerlerin korunması ve gelecek nesillere miras bırakılması maksadıyla; tarihi, kültürel, 
arkeolojik, flora, fauna, jeolojik, peyzaj, denizel, sulak alan vb. sahaların envanteri yapılmaktadır. Kaynak değeri yüksek 
alanlardan uygun görülen alanlara koruma statüsü verilerek biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi ve korunan alan 
büyüklüğünün korunması sağlanmaktadır. 
Doğada zarar görmüş olarak ele geçirilen yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine götürülerek tedavi ve 
rehabilitasyonlarının yapılması ardından doğaya geri kazandırılmaktadır. 
2020 yılı içinde nesli dünya çapında tehlikede olan Kelaynak kuşlarına 68 yavru katılarak sayıları 285 adede çıkmıştır. 
Memeli üretme istasyonlarında da 229 memeli yavru hayvan popülasyona kazandırılmıştır. 
142 sahada (Sulak alanlar ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları) kış ortası su kuşu sayımları tamamlanmıştır. 15 tür 
eylem planı izleme çalışması ve 13 kaplumbağa yavrulama kumsalında izleme çalışmaları başarı ile tamamlanmıştır. 
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Yıl : 2020 

Programın Adı : SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

Alt Programın Adı : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM 

Alt Program Hedefi : 
Tarım sektörünün iklim değişikliklerine uyum kapasitesinin artırılması 
sağlanacaktır 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 

Arazi kullanımı, arazi kullanım 
değişikliği ve ormancılık 
sektöründen kaynaklı sera gazı 
emisyonu ve yutak raporu sayısı 

Adet 1 1 1,00   100 Ulaşıldı 

2 
İklim değişikliğine uyum 
konusunda yapılan farkındalık 
artırımı faaliyet sayısı 

Adet 2 2 1,00   50 Ulaşılamadı 
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Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) sektöründen kaynaklı seragazı emisyonlarının 
sayısıllaştırılması sağlanarak iklim değişikliğine uyum ve azaltım faaliyetlerine önemli katkı sağlanmıştır. Ulusal Envanter 
raporu hazırlanarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekretaryasına sunulmuş ve resmi sitelerinde 
yayınlanmıştır.  

Yıl : 2020 

Programın Adı : TARIM 

Alt Programın Adı : 
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

Alt Program Hedefi : 

Su ürünleri üretiminin ve bu ürünlerin ihracından elde edilen gelirin artırılması 
sağlanacak,  üretime maddi destek sağlanması suretiyle üretim maliyetlerinin 
karşılanmasına katkı sağlanacak, balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının 
korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik kontrol ve denetimler 
artırılacaktır. 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Desteklenen su ürünleri üretim miktarı 
(kümülatif) 

Ton 245.000 212.561 212.561 87 
Kısmen 
Ulaşıldı 

2 
İzleme kapsamındaki balıkçı gemisi 
sayısı (kümülatif) 

Adet 4.650 4.650 4.700 101 Aşıldı 

3 
Su kaynaklarına bırakılan balık sayısı 
(kümülatif) 

Milyon 
Adet 

18,3000 18,3000 19,5000 107 Aşıldı 

4 
Su ürünleri avcılık kontrol ve denetim 
sayısı 

Adet 110.000 110.000 150.322 137 Aşıldı 

5 
Su ürünleri desteklerinden yararlanan 
sayısı (kümülatif) 

Sayı 2.050 1.975 1.975 96 
Kısmen 
Ulaşıldı 

6 
Su ürünleri ihracat tutarındaki artış 
oranı 

Yüzde 18 0 4 22 Ulaşılamadı 

7 
Su ürünleri üretim miktarındaki artış 
oranı 

Yüzde 14 14 14 100 Ulaşıldı 

8 
Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde 
yapılan denetim sayısı 

Adet 6.000 6.000 6.000 100 Ulaşıldı 
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2020 yılı için izleme kapsamındaki balıkçı gemisi hedef sayısı 4.650 olarak planlanmasına rağmen 50 balıkçı gemisi daha 
BAGİS kapsamında izlemeye alındığından gerçekleşme 4.700 olmuştur.Su ürünleri avcılığı kontrol ve denetimlerinin 
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7191 Sayılı Kanunla birlikte etkinliği artmıştır. Bazı İl 
müdürlüklerine alınan her türlü hava şartlarında görev yapabilecek donanım ve hıza sahip kontrol gemileri ile yapılan 
denetim sayısındaki artış, hedefteki sapmanın nedeni olarak değerlendirilmektedir. 
Su kaynaklarına yapılan balıklandırma faaliyetlerinde sazan balığının yanında çipura, levrek, sarıağız, siraz, lahoz gibi 
türlerin de balıklandırmada değerlendirmeye alınması nedeniyle hedeflenen balıklandırma sayısının üstüne çıkılmıştır. 
Su ürünleri üretiminde hedeflenen artış sağlanmıştır. Ancak yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle su ürünleri ihracatı çok 
sınırlı olarak gerçekleştirilebilmiştir. Bu nedenle ihracattan elde edilen gelir oranında düşme meydana gelmiştir.  
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Yıl : 2020 

Programın Adı : TARIM 

Alt Programın Adı : BİTKİSEL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ 

Alt Program Hedefi : 
Bitkisel ürünlerin üretim alanının, üretim miktarının artırılmasına ve bitkisel 
ürünlerde fiyat değişimlerinin kontrol altına alınmasına katkı sağlanacaktır 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 Ayçiçeğinde kendine yeterlik oranı Yüzde 67 67 69 103 Aşıldı 

2 Bitkisel üretim değerindeki artış (GSYH) Yüzde 13 13 15 115 Aşıldı 

3 
Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal 
edilen ürünlerin miktar endeksi (kümülatif) 

Sayı 0 0 0     

4 
Destek sağlanan bitkisel ürünlerde üretim 

artış oranı 
Yüzde 1,0400 1,0400 5,7000 548 Aşıldı 

5 
Enflasyon sepetinde yer alan bitkisel 
ürünlerin fiyat değişimi 

Yüzde 0 0 0     

6 İhraç edilen bitkisel ürün değeri 
Milyon 
dolar 

6.150 6.150 6.619 108 Aşıldı 

7 İhraç edilen bitkisel ürün miktarı Ton 6.142.500   6.142.500 
5.807.42

0 
95 

Kısmen 
Ulaşıldı 

8 İthal edilen bitkisel ürün değeri 
Milyon 
dolar 

6.200 6.200 6.609 107 Aşıldı 

9 İthal edilen bitkisel ürün miktarı Ton 14.500.000 14.500.000 
17.726.3

10 
122 Aşıldı 

10 İyi tarım uygulaması yapılan üretim alanı Hektar 907.079 907.079 260.384 29 Ulaşılamadı 

11 Kaba yem üretimi 
Milyon 

Ton 
69 69 69 100 Ulaşıldı 

12 
Kayıt altına alınan toplam bitki çeşidi 
sayısı (kümülatif) 

Adet 14.778 14.778 14.853 101 Aşıldı 

13 
Kota karşılığında gerçekleştirilen üretim 
(şeker) 

Yüzde 100 100 93,4000 93 
Kısmen 
Ulaşıldı 

14 
Kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin 

üretim miktarı 

Bin 
Ton 

825 825 
382,960

0 
46 Ulaşılamadı 

15 Organik tarım faaliyeti yapılan üretim alanı Hektar 547.000 0 355.000 65 Ulaşılamadı 

16 Sertifikalandırılan fide/fidan üretim miktarı Adet 
194.000.00

0 
194.000.000 

211.000.
000 

109 Aşıldı 

17 Sertifikalandırılan tohum üretim miktarı Ton 1.400.000 1.400.000 
1.200.00

0 
86 

Kısmen 
Ulaşıldı 

18 Tahıl ürünlerinde kendine yeterlik oranı Yüzde 98 98 94,6000 97 
Kısmen 
Ulaşıldı 

19 Yağlı tohumlu bitkiler üretim miktarı 
Milyon 

Ton 
4,4200 4,4200 3,6800 83 

Kısmen 
Ulaşıldı 

20 Yem bitkilerinde kendine yeterlik oranı   Yüzde 91 91 91 100 Ulaşıldı 
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Yeterlilik ile ilgili veriler TÜİK tarafından yayınlanmaktadır. Ayrıca, yeterlilik ile ilgili hesaplamalarda rekolte, ithalat, ihracat, 
tüketim ve stok verileri birlikte değerlendirilmektedir. Bu nedenle geleceğe yönelik öngörüde ve tespitte 
bulunulamamaktadır.  
"Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretim Miktarı" performans göstergesinde kısmen hedefe ulaşılmıştır. Ülkemizde 2020 üretim 
yılında Covid-19 kaynaklı belirsizlikler, pamuk ürününde bir önceki yıl verimde yaşanan düşüşler, 2018-2019 yıllarında 
destek birim miktarında artış olmaması, maliyetlerde yaşanan değişim ve mısırdan elde edilen gelirin yüksek olması 
nedeniyle pamuk ekim alanlarında daralma olmuştur. Ancak Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteklemesi 
kapsamında 'ayçiçeği' 2020 yılı fark ödemesi primi artırılmış olup; bu artışla birlikte sektörün hammadde ihtiyacının 
talebine bağlı olarak üründe artış öngörülmektedir. Ayrıca hububat grubu ürünlerinde 5 krş/kg olarak uygulanan fark 
ödemesi desteği 2019 ürünü için 10 krş/kg çıkarılmış, bu artışın üretime olumlu yansıyacağı öngörülmektedir. 
Kültüre alınarak yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yaygınlaştırılması ve tıbbi aromatik bitki tüketim bilincinin artmasına bağlı 
olarak önümüzdeki dönemlerde üretimde artış öngörülmektedir. 
Aralık ayı dış ticaret verileri TUİK tarafından açıklanmadığı için 2020 yılı ihracat, ithalat verilerimiz kesinleşmemiştir. 
İthalat, ihracat göstergeleri aralık ayı verileri tahminidir. 
Denetim Birimleri, Bakanlık Koordinasyon Kurulu kararları, Destekleme etki analizi değerlendirilmeleri ile Tarımsal 
Destekleme ve Yönlendirme Kurulu (TDYK) kararlarına istinaden destekleme politikalarında, uygulamalarda ve desteğe 
ulaşımda aranan kriterlerde değişikliğe gidildiğinden "Organik Tarım Faaliyeti Yapılan Üretim Alanı" ve İyi Tarım 
Uygulaması Yapılan Üretim Alanı" göstergelerinde hedefe ulaşılamamıştır. 
Kayıt altına alınan bitki çeşit sayısı TTSMM tarafından tutulmaktadır. 2019 yılı sonunda kayıt altına alınan bitki çeşidi 
sayısı toplam olarak 13.298 adettir. 2020 yılında toplam olarak 1.555 adet bitki çeşidi kayıt altına alınmıştır. Toplantı 
programına göre yıl içinde kayıt altına alınan bitki çeşit sayısı Haziran ve Aralık dönemlerinde belirlenmektedir. 2020 yılı 
performans göstergesi, olumsuz pandemi koşullarına rağmen hedefin üzerinde gerçekleşmiştir. Başvuru ve talepler 
değerlendirilmiş, toplantılar çevrimiçi yürütülmüş ve kayıt altına alma işlemlerinde aksamaya meydan verilmemiştir. 
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Yıl : 2020 

Programın Adı : TARIM 

Alt Programın Adı : HAYVANSAL ÜRÜNLERDE ARZ GÜVENLİĞİ 

Alt Program Hedefi : 
Hayvansal ürünlerin üretim miktarının ve değerinin artırılmasına ve hayvansal 
ürünlerde fiyat değişimlerinin kontrol altına alınmasına katkı sağlanacaktır 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 Bal üretimi miktarı Bin Ton 119 115 104   87   Kısmen Ulaşıldı 

2 Bal üretimi yapılan kovan sayısı 
Bin 

Adet 
8.150 8.150 8.179   100   Ulaşıldı 

3 Buzağı sayısındaki artış oranı Yüzde 7 5 -1,16 0 Ulaşılamadı 

4 Büyükbaş hayvan başına karkas ağırlığı 
Kilogra

m 
297 300 300 101 Aşıldı 

5 Büyükbaş hayvan başına süt verimi 
Kilogra

m 
3.250 3.250 3.250 100 Ulaşıldı 

6 Büyükbaş hayvan sayısındaki artış oranı Yüzde 2 2 1,60   80   Kısmen Ulaşıldı 

7 Çiğ süt-yem paritesi Sayı 1,30 1,30 1,30 100 Ulaşıldı 

8 Çiğ süt üretim miktarı 
Milyon 

Ton 
22.247 23.190 23.250   105   Aşıldı 

9 
Enflasyon sepetinde yer alan hayvansal 
ürünlerin fiyat değişimi 

Yüzde 3,5000 0 0   

10 Kanatlı hayvan eti üretimi artış oranı Yüzde 1,4600 10,3400 -0,16   0 Ulaşılamadı 

11 Kırmızı et üretim miktarı 
Milyon 

Ton 
1.400 1.400 1.450 104 Aşıldı 

12 Kırmızı et üretim miktarı artışı Yüzde 12 16,6000 20 167 Aşıldı 

13 Küçükbaş hayvan başına karkas ağırlığı 
Kilogra

m 
20 20 20 100 Ulaşıldı 

14 Küçükbaş hayvan sayısındaki artış oranı Yüzde 15 15 11,60   77   Ulaşılamadı 

15 Mera ıslah ve amenajman alanı (kümülatif) 
Bin 

Hektar 
1.050 1.050 1.263,0592 120 Aşıldı 

16 
Sanayide kullanılan çiğ süt miktarı artış 
oranı 

Yüzde 2 2 3,50   175   Aşıldı 

17 Sığır karkas et-yem paritesi Sayı 22 22 20,77 94   Kısmen Ulaşıldı 

18 Sığır varlığı içindeki kültür ırkının oranı Yüzde 51 51 49,20   96 Kısmen Ulaşıldı 

19 Yumurta üretimi artış oranı Yüzde 2,3800 8,0500 -0,55   0 Ulaşılamadı 
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Kırmızı et üretiminin artışı hayvan sayısı ve hayvan başına verimin artışına bağlı olarak değişmektedir. Kırmızı et üretiminde 
sürdürülebilir üretimin devamlılığı için karkas fiyatları ve besi yemi fiyatları "yıl sonu” itibariyle ölçülmektedir.  (Dolar  kuru nedeniyle besi 
yemi fiyatları artmış ancak Covid 19 pandemisi nedeniyle kırmızı ette talep yönlü daralma meydana gelmiş bu da karkas fiyatlarına 

düşüş olarak yansımıştır). 
Ayrıca, yeterli ve dengeli beslenmek için gerekli kırmızı et kaynaklı hayvansal protein ihtiyacının sağlanabilmesi için takip edilmekte olan 
kırmızı et üretimi ile ilgili sonuçlar  TÜİK tarafından Şubat 2021 de açıklanacak olup, öngörülen tahmini değerler girilmiştir. Gerçekleşen 

değerlere göre sonuçlar güncellenecektir. 
Suni tohumlama uygulamaları, hastalıklarla mücadele ve ıslaha yönelik çalışmalarda kayıtlılığın sağlanması, hayvansal üretimin 
sürdürülebilirliği ve kırsal alanda yetiştiricilerin gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda büyükbaş hayvancı lıkla ilgili 

performans göstergelerinde yıl içinde yapılan uygulamalarının tahmini değerlerinin “yılsonu” TÜİK istatistikleri ile karşılaş tırılması ile 
performans ölçülmektedir.  
Ülkemiz mevcut ballı bitki tür ve çeşitlerinin %75’ine sahip doğal zenginliği, uygun iklim ve coğrafi yapısı, kırsalda istihdamın artırılmasına 

katkısı, yatırım ve işletme sermayesine duyulan ihtiyacın azlığı, kısa sürede gelire dönüşebilmesi, ürünlerine iç ve dış pazarlarda 
potansiyel talebin yüksek oluşu sebebiyle  arıcılık, önemli bir tarımsal faaliyet dalıdır. Arıcılık ile ilgili faaliyetlerin takibi açısından önem 
arz eden arılı kovan sayısı ve bal üretim miktarı göstergelerini etkileyen en önemli faktör iklim düzensizliği ve buna bağlı olarak meydana 

gelen arı hastalık ve zararlılarıdır. Arılı kovan ve bal üretimi rakamları, bölge ve mevsime göre değişiklik gösterdiğinden “yılsonunda” bir 
defa ölçülmektedir.  
Diğer hayvancılık kollarına göre önemli avantajlarının olması nedeniyle kanatlı hayvan yetiştiriciliği hayvansal protein açığının 

giderilmesinde önemli bir seçenektir. Kanatlı hayvan eti ve yumurta üretimi sektörleri ihracata dayalı olarak büyümüştür. Üre tim, arz-
talep dengesine göre şekillenmektedir.  Kanatlı hayvan eti ve yumurta üretim miktarını “yılsonunda” bir defa ölçülmektedir.  
Küçükbaş hayvancılığa ilişkin göstergelerde; uygulanmakta olan anaç koyun keçi desteğine ilave olarak 2019 yılında destekleme  

kapsamına alınan sürü büyütme ve yenileme desteği ile hayvan sayısının artışı sağlanmaktadır. Yapılan uygulama ile küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinin teşvik edilerek kırmızı et üretiminin artırılması amaçlanmaktadır. Küçükbaş hayvancılığa ilişkin göstergelerle ilgili sonuçlar 
“yılsonunda” bir defa ölçülmektedir. 

Çiğ sütte uygulanan politikalarda; Piyasa istikrarının sağlanması, üretimin kayıt altına alınması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, üretici 
gelirlerinin arttırılması, üretim girdi ve çıktılarında dönemsel hareketler sebebiyle fiyat dalgalanmaları karşısında üreticinin ve tüketicinin 
korunması amaçlanmaktadır.  Üretim sürdürülebilirliği için süt/yem paritesinin 1,3 seviyesinin altına düşmemesi gerekmekte ve bu 

amaçla çiğ süt maliyetleri takip edilmektedir. Göstergeler ile ilgili sonuçlar “yılsonunda” bir defa ölçülmektedir. Tabloda yer alan  4, 5, 7, 
8, 10, 11 ve 12 nolu 7 adet performans göstergelerinin kesin sonuçları Şubat 2021 de  TÜİK de yayınlanması ile öngörülen değerler 
güncellenip, kesinlik kazanacaktır. 

"Mera Islah ve Amenajman Alanı"  performans göstergesi değerinde hedef aşılmıştır. Mera ıslah ve amenajman projeleri ihtiyaca göre 
İl Müdürlükleri tarafından hazırlanmakta olup 2020 yılında fazla sayıda proje teklif edildiğinden hedef aşılmıştır.  
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Yıl : 2020 

Programın Adı : TARIM 

Alt Programın Adı : TARIM TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ 

Alt Program Hedefi : 
İklim değişikliğiyle uyumlu, modern makine kullanımı özendirilecek, ortak 
makine kullanımı yaygınlaştırılacak ve üretim planlamasına yönelik yapay zekâ 
uygulamaları geliştirilecektir    

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Tarımsal mekanizasyon araçlarına 
yönelik düzenlenen deney raporu 
sayısı 

Adet 1.250 1.000 1.109 89 
Kısmen 
Ulaşıldı 

2 
Yapay zekâ kapsamında üretim 
planlamasına dâhil edilen ürün sayısı 

Adet 10 10 12 120 Aşıldı 
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Araçların kullanım amacına, deney ilke ve metotları ile standartlara uygun imalatını sağlayarak, Türk tarımı ve çiftçisinin 
hizmetine sunmanın yanında; deney ilke ve metotları ile araçların teknik, teknolojik ve yapısal özellikleri, işletme değerleri 
ve standartlara uygunluğu tespit edilmektedir. Böylece araçların  tarım tekniğine uygunluğunu, ekonomik verimliliğini, 
kullanım ve bakım kolaylıklarını incelemek ile raporlamak mümkün olmaktadır. İmalatçı veya ithalatçı firmaların makine 
deney taleplerinin her yıl değişkenlik göstermesi nedeniyle göstergelere ait hedef tahminleri öngörülememektedir. 
Çalışmalarımız devam etmektedir. 

Yıl : 2020 

Programın Adı : TARIM 

Alt Programın Adı : TARIMSAL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Alt Program Hedefi : 

Güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmeye, 
tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaya, yerli gen 
kaynaklarını korumaya ve yeni çeşit geliştirmeye, alternatif mücadele 
metotlarını geliştirmeye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
yürütülecektir. 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Ar-ge faaliyetleri sonucu ıslah edilen 

tohumluk sayısı (kümülatif) 
Adet 197 268 274 139 Aşıldı 

2 
Arazi ve tohum gen bankalarında korunan 
bitki tohumu sayısı (kümülatif) 

Adet 108.014 116.000 117.078 108 Aşıldı 

3 

Bitki sağlığı araştırmalarında kimyasal 
mücadeleye alternatif yeni bir metot, 

teknik ve ürün geliştirilen Ar-Ge faaliyet 
sayısı (kümülatif) 

Adet 9 9 9 100 Ulaşıldı 

4 
Bitkisel üretimde yürütülen Ar-Ge faaliyeti 

sayısı (kümülatif) 
Adet 2.307 2.307 2.283 99 Kısmen Ulaşıldı 

5 
Gıda ve yemde yürütülen Ar-Ge faaliyeti 
sayısı (kümülatif) 

Adet 85 75 75 88 Kısmen Ulaşıldı 

6 
Hayvancılıkta yürütülen Ar-Ge faaliyeti 
sayısı (kümülatif) 

Adet 86 135 135 157 Aşıldı 

7 
Koruma altına alınan hayvansal gen 

kaynaklarının sayısı 
Adet 24.760 24.760 24.275 98 Kısmen Ulaşıldı 

8 
Su ürünlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti 

sayısı (kümülatif) 
Adet 143 143 143 100 Ulaşıldı 

9 
Toprak ve su kaynakları korumada 
yürütülen Ar-Ge faaliyeti sayısı (kümülatif) 

Adet 279 277 273 98 Kısmen Ulaşıldı 
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Güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmeye, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir 
kullanımını sağlamaya, yerli gen kaynaklarını korumaya ve yeni çeşit geliştirmeye, alternatif mücadele metotlarını 
geliştirmeye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile Ar-
Ge kapasitesini geliştirmek ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. 
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Yıl : 2020 

Programın Adı : TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ 

Alt Programın Adı : 
SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, İYİLEŞTİRİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE 
ETKİN KULLANIMI 

Alt Program Hedefi : 

Taşkın ve kuraklığın olumsuz etkilerini kontrol altına almak, yerüstü sularının 
kalite sınıflarını ve yeraltı sularının kalite ve miktar durumlarını belirlemek, 
suyun miktar ve kalite olarak korunması ve kullanılması için bütüncül 
planlamalar yapmak suretiyle su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine katkı 
sağlanacaktır. 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
İçme suyu havzası koruma planı 
sayısı (kümülatif) 

Adet 17 18 18 106 Aşıldı 

2 
Kuraklık yönetim planı tamamlanan 
havza sayısı (kümülatif) 

Adet 15 15 15 100 Ulaşıldı 

3 
Nehir havza yönetim planı 
tamamlanan havza sayısı (kümülatif) 

Adet 11 8 8 73 Ulaşılamadı 

4 
Sektörel su tahsis planı yapılan havza 
sayısı (kümülatif) 

Adet 6 5 6 100 Ulaşıldı 

5 Su güvenliği faaliyet sayısı (kümülatif) Adet 0 0 0 100 Ulaşıldı 

6 
Su kaynaklarında araştırma 
faaliyetleri sayısı (kümülatif) 

Adet 28 24 28 100 Ulaşıldı 

7 
Su verimliliği çalışmaları sayısı 
(kümülatif) 

Adet 2 2 2 100 Ulaşıldı 

8 
Taşkın yönetim planı tamamlanan 
havza sayısı (kümülatif) 

Adet 23 23 23 100 Ulaşıldı 

9 
Yeraltı suyu kütlerinin kalite ve miktar 
durumu belirlenen havza sayısı 
(kümülatif) 

Adet 12 12 12 100 Ulaşıldı 

10 
Yerüstü ve yeraltı sularında nitrat 
izlemesi yapılan istasyonlarda 
analizlerin gerçekleştirilme oranı 

Yüzde 90 90 92 102 Aşıldı 
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17.11.2020 tarihinde gerçekleştirilen Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nda "Küçük Menderes, Kuzey Ege ve Burdur 
Nehir Havza Yönetim Planları" onaylanarak yürürlüğe girmiştir. AB finansman desteğiyle gerçekleştirilen "3 Pilot Havzada 
Nehir Havza Yönetim Planı Kapsamında Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları İçin Teknik Yardım Projesi" 
çalışmalarına devam edilmiştir.  "Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması İşi" kapsamında çalışmalarına 2021 yılı 
itibariyle başlanacak olan 2 nehir havzası (Sakarya ve Ceyhan) için ihale ilk aşaması (ön yeterlilik)  gerçekleştirilmiş olup; 
ihale süreci devam etmektedir. 
Seyhan, Akarçay, Konya Kapalı, Gediz ve K.Menderes Havzaları Sektörel Su Tahsis Planları hazırlanmış ve Seyhan, 
Akarçay, Konya Kapalı Havzaları Eylem Planları onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  Burdur Havzası Su Tahsis Planı 
Hazırlanması Projesi Eylül 2020 tarihinde başlatılmış olup 2020 son çeyreğinde proje çalışmaları devam etmiştir. 
"Sektörel Su Tahsis Planı Hazırlanması İşi" kapsamında çalışmalarına 2021 yılı itibariyle başlanması planlanan Kuzey 
Ege, Batı Akdeniz ve Büyük Menderes Havzaları için ihale çalışmalarına başlanmış olup ihale süreci 2020 yılı son 
çeyreğinde de devam etmiştir. 
 Gediz, Akarçay, Sakarya, Yeşilırmak, Burdur, Batı Akdeniz, Meriç-Ergene, Susurluk, Büyük Menderes, Konya Kapalı, 
Küçük Menderes ve Kuzey Ege havzaları olmak üzere 12 havzada yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumları 
belirlenmiştir. 
"Gaziantep Kaynaktan Musluğa İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planının Hazırlanması Projesi" katılımcı firmalar için 
ön yeterlilik değerlendirilmesi için çağrı yapılmış ve inceleme süreci başlatılmıştır. Bütçe kısıtları nedeniyle ihale 2021 
yılında gerçekleştirilecek olup, bu nedenle 2020 yılında "Su güvenliği faaliyet sayısı" göstergesinde gerçekleşme 
olmamıştır. 
Su kaynaklarında araştırma faaliyeti (su kalitesi, izleme, iklim, arde, su bilgi sistemi vb.) sayısına ait hedefe ulaşılmıştır. 
1 faaliyet ihale edilmiş olup çalışmaları devam etmektedir. Su verimliliği ile ilgili 2 çalışma tamamlanmıştır. 
Su kaynaklarının korunmasına ilişkin tedbirlerin alınabilmesi için öncellikle kirlilikten etkilenmiş bölgelerin belirlenmesi 
gerektiği için yapılmakta olan izleme çalışmalarına bağlı olarak Nitrat Hassas Bölgeler belirlenmesi gerekmektedir. 
Sularda tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti ve nitrat hassas bölgelerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan izleme ağında 4820  
istasyonla izleme çalışmalarına devam edilmekte olup, izleme ağından yıllık yaklaşık 30.000 numune alınmakta ve bu 
numunelerde nitrat, toplam azot, ortofosfat, toplam fosfor, pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen, sıcaklık, klorofil-a 
parametreleri AB standart yöntemlerine göre analiz edilmektedir. İzleme sonuçları web tabanlı Nitrat Bilgi Sistemi (NİBİS) 
ine kaydedilmekte anlık olarak izlenmekte ve ilgili  kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. 
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Yıl : 2020 

Programın Adı : TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ KULLANIMI VE YÖNETİMİ 

Alt Programın Adı : 
TOPRAK KAYNAKLARININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN 
KULLANIMI 

Alt Program Hedefi : 
Erozyon, heyelan ve benzeri nedenlerle oluşan toprak kayıplarının kontrol altına 
alınması ve ıslah edilen mera alanlarının artırılmasını sağlamak 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, heyelan 

vb. Uygulama projeleri sayısı (kümülatif) 
Adet 165 165 165 100 Ulaşıldı 

2 Arazi kullanım planlaması yapılan alan Hektar 80.122 80,1220 0 0 Ulaşılamadı 

3 
Çölleşme ile mücadele kapsamında 

yürütülen ulusal ve uluslararası proje 
sayısı (kümülatif) 

Adet 7 7 7 100 Ulaşıldı 

4 Detaylı toprak etüdü yapılan alan Hektar 1.000.000 1.000.000 0 0 Ulaşılamadı 

5 
Dinamik su ve rüzgâr erozyonu izleme 
sistemleri güncelleme ve geliştirme oranı 
(kümülatif) 

Yüzde 70 70 70 100 Ulaşıldı 

6 
Havza izleme sistemlerinin tamamlanma 
düzeyi (kümülatif) 

Yüzde 80 80 80 100 Ulaşıldı 

7 
Koruma altına alınan ova sayısı 
(kümülatif) 

Adet 275 275 315 115 Aşıldı 

8 
Ulusal arazi örtüsü izleme sisteminin 

tamamlanma oranı (kümülatif) 
Yüzde 30 30 30 100 Ulaşıldı 
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 Arazi kullanım planlarının yapılması, detaylı toprak etüdü ve koruma altına alınan ova sayısının artırılması ile toprak 

kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Çalışmalar devam etmekte olmasına rağmen Dünya da ve Ülkemizde 
yaşanan pandemi nedeniyle arazi çalışmalarının ve devamında laboratuvar çalışmalarının duraksaması yılsonu hedef 
gerçekleşmesini olumsuz etkilemiştir. Ayrıca çalışmaların maliyeti planlanmasına rağmen yeterli ödeneğin 
sağlanamaması hedefe ulaşılamamasında önemli bir etken olarak sayılabilir. Detaylı toprak etütlerin 
sonuçlandırılamaması toprak analizlerinin verilerinin ve buna bağlı oluşturulacak haritaların zamanında oluşmasını 
engellemiştir. Buna bağlı olarak arazi kullanım planlarının oluşması da direk olarak etkilenmiştir. 

Yıl : 2020 

Programın Adı : TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 

Alt Programın Adı : DOĞA TURİZMİ 

Alt Program Hedefi : 
Korunan alanlarda planlama, proje uygulama ve izleme süreçleri etkin olarak 
yürütülecek ve turizmin çeşitlendirilmesine katkı sağlanacaktır 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Doğa turizmi eylem planı kapsamında 
düzenlenen faaliyet sayısı (adet) 

(kümülatif) 
Adet 740 740 843 114 Aşıldı 

2 Korunan alan plan sayısı (kümülatif) Adet 327 327 371 113 Aşıldı 

3 
Korunan alan yönetim etkinliğinin 
izlenmesi (METT) rapor sayısı (kümülatif) 

Adet 342 342 342 100 Ulaşıldı 

4 Korunan alan ziyaretçi sayısı 
Milyon 
Adet 

44,5000 44,5000 32,8000 74 Ulaşılamadı 

5 
Korunan alanlarda hazırlanan proje sayısı 

(kümülatif) 
Adet 389 389 389 100 Ulaşıldı 

6 
Ziyaretçilere yönelik alt ve/veya üst yapı 
tesisi yapılan korunan alan sayısı 

(kümülatif) 
Adet 533 533 533 100 Ulaşıldı 
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Doğa Turizmi Master Planları ve Uygulama Eylem Planları hazırlanmıştır. Eylem Planları doğrultusunda; etkinlikler 
belirlenmiş ve bu etkinlikler hayata geçirilmektedir. 
2020 yılı içinde doğa turizmi faaliyetlerine ilişkin altyapı tamamlanmış olduğundan (Stratejik Plan, WEB Sistemleri, Mobil 
Uygulama) Bölge Müdürlüklerimizce hedeflenenden fazla faaliyet gerçekleştirilmiştir. 
Milli parklar için uzun devreli gelişme planı, tabiat parkları için gelişme planı, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanları için 
yönetim planları hazırlanmıştır. Yılsonu itibariyle hazırlanan toplam korunan alan plan sayısı 74 olarak tespit edilmiştir. 
2020 programı hedefine Pandeminin seyri göz önünde bulundurularak, standart veri girişini sağlayan ve detaylı 
açıklamaların yer aldığı formlar kullanılarak, Bölge Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen çalışmalar ile ulaşılmıştır. 
Covid-19 salgın sebebiyle ziyaretçi sayımızda 2019 yılına göre %36,7 azalma olmuştur. 2020 yılında  Korunan Alan 
ziyaretçi sayısı 32.796.840 kişi olmuştur. 
2020 yılı 4. Üç Aylık Dönem sonu itibariyle toplamda 65 adet imar planı, peyzaj ve mimari proje onaylanmış ve 2020 
hedefine ulaşılmıştır. 
90 korunan alanda alt-üst yapı hizmet tesisleri ile destek üniteleri çalışmaları tamamlanmış olup belirlenen hedefe 
ulaşılmıştır. 
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Yıl : 2020 

Programın Adı : 
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE 
STANDARDİZASYONU 

Alt Programın Adı : BİTKİ SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞI VE REFAHI 

Alt Program Hedefi : 

Bitkisel üretimde çevreye duyarlı bitki sağlığı tedbirleri alınacak, hayvan hastalık 
ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetleri geliştirilecek, veteriner sağlık 
ürünlerinin kalite ve etkinlikleri artırılacak,  hayvan refahını korumaya yönelik 
tedbirler alınacaktır. 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Biyolojik ve biyoteknik mücadele 
uygulama alanı (kümülatif) 

Bin 
Dekar 

960 960 
818,478

0 
85 

Kısmen 
Ulaşıldı 

2 

Denetlenen bitki koruma ürünleri 
sayısının piyasada bulunan bitki 
koruma ürünleri sayısına oranı 
(kümülatif) 

Yüzde 45 45 45,1000 100 Ulaşıldı 

3 
Denetlenen bitki koruma ürünü üretim 
yerlerinin toplam üretim yeri sayısına 
oranı (kümülatif) 

Yüzde 45 45 46,4000 103 Aşıldı 

4 
Denetlenen tıbbi olmayan veteriner 
sağlık ürünleri sayısının piyasada 
bulunan ürün sayısına oranı 

Yüzde 5 5 5 100 Ulaşıldı 

5 
Denetlenen veteriner ilaçları sayısının 
piyasada bulunan veteriner ilaçları 
sayısına oranı 

Yüzde 5 5 5 100 Ulaşıldı 

6 
Denetlenen veteriner tıbbi ürün üretim 
yerlerinin sayısı (kümülatif) 

Adet 179 179 154 86 
Kısmen 
Ulaşıldı 

7 
Denetlenen zirai mücadele alet ve 
makinaları işletme sayısının toplam 
işletme sayısına oranı (kümülatif) 

Yüzde 45 45 45,6000 101 Aşıldı 

8 
Entegre mücadele prensipleri ile 
üretim yapılan alanın toplam üretim 
alanına oranı 

Yüzde 48 48 47,3700 99 
Kısmen 
Ulaşıldı 

9 
Hastalıktan ari işletme sayısı 
(kümülatif) 

Adet 1.300 1.300 1.153 89 
Kısmen 
Ulaşıldı 

10 
Hayvan hastalıkları ile mücadele 
kapsamında programlı aşılamaların 
gerçekleşme oranı 

Yüzde 85 85 
125,110

0 
147 Aşıldı 

11 
Küpelenen büyükbaş hayvan 
sayısının toplam büyükbaş hayvan 
sayısına oranı 

Yüzde 25 25 29,4200 118 Aşıldı 

12 
Küpelenen küçükbaş hayvan 
sayısının toplam küçükbaş hayvan 
sayısına oranı 

Yüzde 25 25 30,8500 123 Aşıldı 

13 
Programlı sağlık taraması 
gerçekleşme oranı 

Yüzde 85 85 100 118 Aşıldı 

D
e
ğ

e
rl

e
n

d
ir

m
e
 

 
 
2020 yılına ait Biyolojik Mücadele Desteklemesi kapsamında  uygulama tebliğine göre destek başvuruları alınmakta olup 
destekleme ödemelerine Aralık ayı sonu itibariyle başlanmıştır. Çalışmalar 2021 yılında da devam edecek olup, söz 
konusu destekleme ödemelerinin 31 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir. Hedeflenen performans 
değerine ulaşılacağı düşünülmektedir. Covid 19 nedeni ile Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve ilgili yazılara istinaden yurt 
içi ve yurt dışı seyahat kısıtlamaları nedeni ile 'Denetlenen veteriner tıbbi ürün üretim yerlerinin sayısı' göstergesinde 
hedefe kısmen ulaşılmıştır. Hastalıktan ari işletme oluşturulması tamamen yetiştirici gönüllüğüne dayanmakta olup, 
yetiştiricinin talebini de verilen destekleme tutarı belirlemektedir. Geçmiş yıllardan görüldüğü üzere destekleme miktarı 
yükseldiğinde ari işletme sayısı artmakta, destekleme miktarı düştüğünde ise sayı azalmaktadır. Performans 
göstergelerinde yer alan aşılama çalışmalarında Bakanlığımızca konulan aşılama hedefleri; Şap aşısı için yılda 2 dönem, 
diğer aşılamalar için ise yıllık programlar çerçevesinde planlanmaktadır. Bu nedenle çeyrekler halinde performans 
değerlendirmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca her bir aşının aşılama başarısı ancak kendi içinde değerlendirilebilir. 
Programlı olarak yürütülen 9 ayrı aşının başarı yüzdesinin tek bir yüzde olarak değerlendirilmesinde güçlük 
yaşanmaktadır. 
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Yıl : 2020 

Programın Adı : 
TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE 
STANDARDİZASYONU 

Alt Programın Adı : GIDA GÜVENİLİRLİĞİ 

Alt Program Hedefi : 
Gıda ve yem resmi kontrol hizmetlerinin etkinliği artırılacak, gıda güvenilirliğine 
ilişkin doğru ve güncel bilgi sunulmasına yönelik tedbirler alınacak,  gıda 
güvenilirliğine yönelik uygulamalar geliştirilecektir   

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü  

Birimi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Denetim yapılan ürünlerde gıda 
kodeksine uygun olmayan ürün oranı 

Yüzde 11,5000 11,5000 6,4900 56 Ulaşılamadı 

2 
Gıda işletmelerinde yapılan resmi 
kontrol sayısı 

Adet 1.300.000 1.300.000 
1.356.64

3 
104 Aşıldı 

3 
Hasat öncesi pestisit denetimi yapılan 
üretim yeri sayısı (kümülatif) 

Adet 53.500 53.500 54.386 102 Aşıldı 

4 
İller arasında işletmelerin çapraz 
resmi kontrolleri ve resmi kontrol 
denetim sayısı 

Adet 11.000 11.000 6.109 56 Ulaşılamadı 

5 
Yem işletmelerinde yapılan denetim 
sayısı 

Adet 21.000 21.000 27.969 133 Aşıldı 
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Resmi kontrollerde alınan numunelerde uygunsuzluk tespit edilmesi tamamen idarenin kontrolünün dışında olan bir 
performans göstergesidir. Performans Programında yer alan bu göstergede hedef belirlenmesi ve belirlenen hedefe 
ulaşılmasında idarenin müdahale imkanı olmayıp, gıda işletmelerinin faaliyetlerinin sonucu ortaya çıkan bir durum ifade 
edilmektedir. Gösterge gıda işletmecilerinin ekonomik, idari, kasti, ihmali davranışlarından etkilenmektedir. Covid-19 
salgını kapsamında alınan tedbirlerden olan seyahat yasağı uygulamaları nedeniyle 2020 yılı son 8 ayında çapraz resmi 
kontroller gerçekleştirilememiş ve planlanan hedefe ulaşılamamıştır. Pandemi sürecinde gıda işletmelerinin resmi 
kontrolleri de aynı şekilde devam ettirilmiş hatta gıda işletmelerine ilave hijyen şartlarının benimsetmesi amacıyla ilave 
resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden hedeften pozitif yönde sapma gerçekleşmiştir. ‘Hasat öncesi pestisit 
denetimi yapılan üretim yeri sayısı’ ve ‘Yem işletmelerinde yapılan denetim sayısı’ performans göstergelerinde hedef 
pozitif yönde aşılmıştır. 

Tablo 73: Form4: Performans Göstergesi Sonuçları Formu 

Program 
Alt  

Program 
Alt Program 

Hedefi 
Performans Göstergesi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu  
Gerçekleşme  

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 
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Kırsalda refah ve 
gelişmişlik 
düzeyinin 
artırılması 
çalışmaları 
yürütülecektir 

Çiftçilere yönelik eğitimler 
sonucu verilen belge sayısı 

26.100 6.725 Ulaşılamadı 

El sanatları eğitim merkezi 
müdürlüklerinde açılan 
kurs sayısı(kümülatif) 

405 408 Aşıldı 

Faaliyete geçen tarıma 
dayalı ihtisas organize 
sanayi bölgesi sayısı 

1 1 Ulaşıldı 

Kadın çiftçilere yönelik 
gerçekleştirilen proje sayısı 
(kümülatif) 

125 123 Kısmen Ulaşıldı 

Kırsal kalkınma 
desteklemeleri 
kapsamında kurulan tesis 
sayısı 

4.980 1.365 Ulaşılamadı 

Tarımsal danışmanlık 
desteği ile sağlanan 
istihdam 

1.400 1.123 Kısmen Ulaşıldı 

Tarımsal danışmanlık 
hizmeti alan işletme sayısı 
(kümülatif) 

129.445 126.178 Kısmen Ulaşıldı 

Tarımsal danışmanlık 
verilen üretici örgütü sayısı 

360 371 Aşıldı 

Tarımsal içerikli TV 
program sayısı (kümülatif) 

615 615 Ulaşıldı 

Tarımsal ve ev ekonomisi 
konularında eğitilen kadın 
sayısı (kümülatif) 

368.982 792.602 Aşıldı 
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Program 
Alt  

Program 
Alt Program 

Hedefi 
Performans Göstergesi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu  
Gerçekleşme  

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 
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Ülkemizin zengin 
biyolojik çeşitliliği 
belirlenecek, 
izlenecek, 
geleneksel bilginin 
derlenmesi 
sağlanacak ve 
farkındalığı 
arttırılacak, av ve 
yaban hayatının 
sürdürülebilirliği 
sağlanacaktır   

Av ve avcılık konusunda 
eğitim verilen kişi sayısı 
(kümülatif) 

159 164 Aşıldı 

Biyolojik çeşitliliğe dayalı 
geleneksel bilgilerin 
belirlendiği il sayısı 
(kümülatif) 

21 21 Ulaşıldı 

Biyolojik çeşitlilik 
konusunda okullarda 
düzenlenen eğitim sayısı 
(kümülatif) 

7.702 6.602 Kısmen Ulaşıldı 

İzleme kritere göre izlenen 
tür ve alan sayısı 
(kümülatif) 

2.220 2.220 Ulaşıldı 

Korunan alan büyüklüğü 
(kümülatif) 

3.216 3.299 Aşıldı 

Orman içi sulara salımı 
yapılan doğal alabalık 
sayısı (kümülatif) 

24.563 25.313 Aşıldı 

Tedavi ve rehabilite edilen 
yaban hayvanı sayısı 
(kümülatif) 

48 51 Aşıldı 

Üretimi yapılan kanatlı av 
hayvanı sayısı (kümülatif) 

750 762 Aşıldı 

Üretimi yapılan nesli 
tehlike altındaki yaban 
hayvanı sayısı (kümülatif) 

1.456 1.543 Aşıldı 

Yaban hayatının izleneceği 
alan sayısı (alan sayısı 
sabit) (kümülatif) 

559 559 Ulaşıldı 
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Tarım sektörünün 
iklim 
değişikliklerine 
uyum 
kapasitesinin 
artırılması 
sağlanacaktır 

Arazi kullanımı, arazi 
kullanım değişikliği ve 
ormancılık sektöründen 
kaynaklı sera gazı 
emisyonu ve yutak raporu 
sayısı 

1 1 Ulaşıldı 

İklim değişikliğine uyum 
konusunda yapılan 
farkındalık artırımı faaliyet 
sayısı 

2 1 Ulaşılamadı 
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Su ürünleri 
üretiminin ve bu 
ürünlerin 
ihracından elde 
edilen gelirin 
artırılması 
sağlanacak,  
üretime maddi 
destek 
sağlanması 
suretiyle üretim 
maliyetlerinin 
karşılanmasına 
katkı sağlanacak, 
balıkçılık ve su 
ürünleri 
kaynaklarının 
korunması ve 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına 
yönelik kontrol ve 
denetimler 
artırılacaktır. 

Desteklenen su ürünleri 
üretim miktarı (kümülatif) 

245.000 212.561 Kısmen Ulaşıldı 

İzleme kapsamındaki 
balıkçı gemisi sayısı 
(kümülatif) 

4.650 4.700 Aşıldı 

Su kaynaklarına bırakılan 
balık sayısı (kümülatif) 

18,3000 19,500 Aşıldı 

Su ürünleri avcılık kontrol 
ve denetim sayısı 

110.000 150.322 Aşıldı 

Su ürünleri desteklerinden 
yararlanan sayısı 
(kümülatif) 

2.050 1.975 Kısmen Ulaşıldı 

Su ürünleri ihracat 
tutarındaki artış oranı 

18 4 Ulaşılamadı 

Su ürünleri üretim 
miktarındaki artış oranı 

14 14 Ulaşıldı 

Su ürünleri yetiştiricilik 
tesislerinde yapılan 
denetim sayısı 

6.000 6.000 Ulaşıldı 



 

 

264 

 

 

Program 
Alt  

Program 
Alt Program 

Hedefi 
Performans Göstergesi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu  
Gerçekleşme  

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 
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Bitkisel ürünlerin 
üretim alanının, 
üretim miktarının 
artırılmasına ve 
bitkisel ürünlerde 
fiyat değişimlerinin 
kontrol altına 
alınmasına katkı 
sağlanacaktır 

Ayçiçeğinde kendine 
yeterlik oranı 

67 69 Aşıldı 

Bitkisel üretim değerindeki 
artış (GSYH) 

13 15 Aşıldı 

Dahilde işleme rejimi 
kapsamında ithal edilen 
ürünlerin miktar endeksi 
(kümülatif) 

0 0   

Destek sağlanan bitkisel 
ürünlerde üretim artış oranı 

1 6 Aşıldı 

Enflasyon sepetinde yer 
alan bitkisel ürünlerin fiyat 
değişimi 

0 0   

İhraç edilen bitkisel ürün 
değeri 

6.150 6.619 Aşıldı 

İhraç edilen bitkisel ürün 
miktarı 

6.142.500 5.807.420 Kısmen Ulaşıldı 

İthal edilen bitkisel ürün 
değeri 

6.200 6.609 Aşıldı 

İthal edilen bitkisel ürün 
miktarı 

14.500.000 17.726.310 Aşıldı 

İyi tarım uygulaması 
yapılan üretim alanı 

907.079 260.384 Ulaşılamadı 

Kaba yem üretimi 69 69 Ulaşıldı 

Kayıt altına alınan toplam 
bitki çeşidi sayısı 
(kümülatif) 

14.778 14.853 Aşıldı 

Kota karşılığında 
gerçekleştirilen üretim 
(şeker) 

100 93 Kısmen Ulaşıldı 

Kültürü yapılan tıbbi ve 
aromatik bitkilerin üretim 
miktarı 

825 383 Ulaşılamadı 

Organik tarım faaliyeti 
yapılan üretim alanı 

547.000 355.000 Ulaşılamadı 

Sertifikalandırılan fide/fidan 
üretim miktarı 

194.000.000 211.000.000 Aşıldı 

Sertifikalandırılan tohum 
üretim miktarı 

1.400.000 1.200.000 Kısmen Ulaşıldı 

Tahıl ürünlerinde kendine 
yeterlik oranı 

98 95 Kısmen Ulaşıldı 

Yağlı tohumlu bitkiler 
üretim miktarı 

4,4200 3,6800 Kısmen Ulaşıldı 

Yem bitkilerinde kendine 
yeterlik oranı   

91 91 Ulaşıldı 
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Hayvansal 
ürünlerin üretim 
miktarının ve 
değerinin 
artırılmasına ve 
hayvansal 
ürünlerde fiyat 
değişimlerinin 
kontrol altına 
alınmasına katkı 
sağlanacaktır 

Bal üretimi miktarı 119 104 Kısmen Ulaşıldı 

Bal üretimi yapılan kovan 
sayısı 

8.150 8.179 Ulaşıldı 

Buzağı sayısındaki artış 
oranı 

7 -1,16 Ulaşılamadı 

Büyükbaş hayvan başına 
karkas ağırlığı 

297 300 Aşıldı 

Büyükbaş hayvan başına 
süt verimi 

3.250 3.250 Ulaşıldı 

Büyükbaş hayvan 
sayısındaki artış oranı 

2 1,60 Kısmen Ulaşıldı 

Çiğ süt-yem paritesi 1,30 1,30 Ulaşıldı 

Çiğ süt üretim miktarı 22.247 23.250 Aşıldı 

Enflasyon sepetinde yer 
alan hayvansal ürünlerin 
fiyat değişimi 

0 0   



 

 

265 

 

 

Program 
Alt  

Program 
Alt Program 

Hedefi 
Performans Göstergesi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu  
Gerçekleşme  

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 

Kanatlı hayvan eti üretimi 
artış oranı 

1,46 -0,16 Ulaşılamadı 

Kırmızı et üretim miktarı 1.400 1.450 Aşıldı 

Kırmızı et üretim miktarı 
artışı 

12 20 Aşıldı 

Küçükbaş hayvan başına 
karkas ağırlığı 

20 20 Ulaşıldı 

Küçükbaş hayvan 
sayısındaki artış oranı 

15 11,6 Ulaşılamadı 

Mera ıslah ve amenajman 
alanı (kümülatif) 

1.050 1.263 Aşıldı 

Sanayide kullanılan çiğ süt 
miktarı artış oranı 

2 3,5 Aşıldı 

Sığır karkas et-yem 
paritesi 

22 21 Kısmen Ulaşıldı 

Sığır varlığı içindeki kültür 
ırkının oranı 

51 49 Kısmen Ulaşıldı 

Yumurta üretimi artış oranı 2,38 -0,55 Ulaşılamadı 

T
A

R
IM

 

T
A

R
IM

 T
E

K
N

O
L
O

J
İL

E
R

İ 
V

E
 

B
İL

G
İ 
S

İS
T

E
M

L
E

R
İ 

İklim değişikliğiyle 
uyumlu, modern 
makine kullanımı 
özendirilecek, 
ortak makine 
kullanımı 
yaygınlaştırılacak 
ve üretim 
planlamasına 
yönelik yapay 
zekâ uygulamaları 
geliştirile 
cektir    

Tarımsal mekanizasyon 
araçlarına yönelik 
düzenlenen deney raporu 
sayısı 

1.250 1.109 Kısmen Ulaşıldı 

Yapay zekâ kapsamında 
üretim planlamasına dâhil 
edilen ürün sayısı 

10 12 Aşıldı 
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Güvenilir gıda ve 
kaliteli tarım 
ürünlerine 
erişilebilirliği 
gerçekleştirmeye, 
tarımsal ve 
ekolojik 
kaynakların 
sürdürülebilir 
kullanımını 
sağlamaya, yerli 
gen kaynaklarını 
korumaya ve yeni 
çeşit geliştirmeye, 
alternatif 
mücadele 
metotlarını 
geliştirmeye 
yönelik araştırma 
ve geliştirme 
faaliyetleri 
yürütülecektir. 

Ar-ge faaliyetleri sonucu 
ıslah edilen tohumluk 
sayısı (kümülatif) 

197 274 Aşıldı 

Arazi ve tohum gen 
bankalarında korunan bitki 
tohumu sayısı (kümülatif) 

108.014 117.078 Aşıldı 

Bitki sağlığı 
araştırmalarında kimyasal 
mücadeleye alternatif yeni 
bir metot, teknik ve ürün 
geliştirilen Ar-Ge faaliyet 
sayısı (kümülatif) 

9 9 Ulaşıldı 

Bitkisel üretimde yürütülen 
Ar-Ge faaliyeti sayısı 
(kümülatif) 

2.307 2.283 Kısmen Ulaşıldı 

Gıda ve yemde yürütülen 
Ar-Ge faaliyeti sayısı 
(kümülatif) 

85 75 Kısmen Ulaşıldı 

Hayvancılıkta yürütülen Ar-
Ge faaliyeti sayısı 
(kümülatif) 

86 135 Aşıldı 

Koruma altına alınan 
hayvansal gen 
kaynaklarının sayısı 

24.760 24.275 Kısmen Ulaşıldı 

Su ürünlerinde yürütülen 
Ar-Ge faaliyeti sayısı 
(kümülatif) 

143 143 Ulaşıldı 

Toprak ve su kaynakları 
korumada yürütülen Ar-Ge 
faaliyeti sayısı (kümülatif) 

279 273 Kısmen Ulaşıldı 
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Program 
Alt  

Program 
Alt Program 

Hedefi 
Performans Göstergesi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu  
Gerçekleşme  

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 
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Taşkın ve 
kuraklığın 
olumsuz etkilerini 
kontrol altına 
almak, yerüstü 
sularının kalite 
sınıflarını ve 
yeraltı sularının 
kalite ve miktar 
durumlarını 
belirlemek, suyun 
miktar ve kalite 
olarak korunması 
ve kullanılması 
için bütüncül 
planlamalar 
yapmak suretiyle 
su kaynaklarının 
sürdürülebilir 
yönetimine katkı 
sağlanacaktır. 

İçme suyu havzası koruma 
planı sayısı (kümülatif) 

17 18 Aşıldı 

Kuraklık yönetim planı 
tamamlanan havza sayısı 
(kümülatif) 

15 15 Ulaşıldı 

Nehir havza yönetim planı 
tamamlanan havza sayısı 
(kümülatif) 

11 8 Ulaşılamadı 

Sektörel su tahsis planı 
yapılan havza sayısı 
(kümülatif) 

6 6 Ulaşıldı 

Su güvenliği faaliyet sayısı 
(kümülatif) 

0 0 Ulaşıldı 

Su kaynaklarında 
araştırma faaliyetleri sayısı 
(kümülatif) 

28 28 Ulaşıldı 

Su verimliliği çalışmaları 
sayısı (kümülatif) 

2 2 Ulaşıldı 

Taşkın yönetim planı 
tamamlanan havza sayısı 
(kümülatif) 

23 23 Ulaşıldı 

Yeraltı suyu kütlerinin 
kalite ve miktar durumu 
belirlenen havza sayısı 
(kümülatif) 

12 12 Ulaşıldı 

Yerüstü ve yeraltı 
sularında nitrat izlemesi 
yapılan istasyonlarda 
analizlerin gerçekleştirilme 
oranı 

90 92 Aşıldı 
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Erozyon, heyelan 
ve benzeri 
nedenlerle oluşan 
toprak kayıplarının 
kontrol altına 
alınması ve ıslah 
edilen mera 
alanlarının 
artırılmasını 
sağlamak 

Ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, heyelan vb. 
Uygulama projeleri sayısı 
(kümülatif) 

165 165 Ulaşıldı 

Arazi kullanım planlaması 
yapılan alan 

80.122 0 Ulaşılamadı 

Çölleşme ile mücadele 
kapsamında yürütülen 
ulusal ve uluslararası proje 
sayısı (kümülatif) 

7 7 Ulaşıldı 

Detaylı toprak etüdü 
yapılan alan 

1.000.000 0 Ulaşılamadı 

Dinamik su ve rüzgâr 
erozyonu izleme sistemleri 
güncelleme ve geliştirme 
oranı (kümülatif) 

70 70 Ulaşıldı 

Havza izleme sistemlerinin 
tamamlanma düzeyi 
(kümülatif) 

80 80 Ulaşıldı 

Koruma altına alınan ova 
sayısı (kümülatif) 

275 315 Aşıldı 

Ulusal arazi örtüsü izleme 
sisteminin tamamlanma 
oranı (kümülatif) 

30 30 Ulaşıldı 
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Program 
Alt  

Program 
Alt Program 

Hedefi 
Performans Göstergesi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu  
Gerçekleşme  

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 
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Korunan alanlarda 
planlama, proje 
uygulama ve 
izleme süreçleri 
etkin olarak 
yürütülecek ve 
turizmin 
çeşitlendirilmesine 
katkı 
sağlanacaktır 

Doğa turizmi eylem planı 
kapsamında düzenlenen 
faaliyet sayısı (adet) 
(kümülatif) 

740 843 Aşıldı 

Korunan alan plan sayısı 
(kümülatif) 

327 371 Aşıldı 

Korunan alan yönetim 
etkinliğinin izlenmesi 
(METT) rapor sayısı 
(kümülatif) 

342 342 Ulaşıldı 

Korunan alan ziyaretçi 
sayısı 

44,5000 32,8000 Ulaşılamadı 

Korunan alanlarda 
hazırlanan proje sayısı 
(kümülatif) 

389 389 Ulaşıldı 

Ziyaretçilere yönelik alt 
ve/veya üst yapı tesisi 
yapılan korunan alan 
sayısı (kümülatif) 

533 533 Ulaşıldı 
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Bitkisel üretimde 
çevreye duyarlı 
bitki sağlığı 
tedbirleri alınacak, 
hayvan hastalık ve 
zararlıları ile ilgili 
mücadele 
hizmetleri 
geliştirilecek, 
veteriner sağlık 
ürünlerinin kalite 
ve etkinlikleri 
artırılacak,  
hayvan refahını 
korumaya yönelik 
tedbirler 
alınacaktır. 

Biyolojik ve biyoteknik 
mücadele uygulama alanı 
(kümülatif) 

960 818 Kısmen Ulaşıldı 

Denetlenen bitki koruma 
ürünleri sayısının piyasada 
bulunan bitki koruma 
ürünleri sayısına oranı 
(kümülatif) 

45 45 Ulaşıldı 

Denetlenen bitki koruma 
ürünü üretim yerlerinin 
toplam üretim yeri sayısına 
oranı (kümülatif) 

45 46 Aşıldı 

Denetlenen tıbbi olmayan 
veteriner sağlık ürünleri 
sayısının piyasada bulunan 
ürün sayısına oranı 

5 5 Ulaşıldı 

Denetlenen veteriner 
ilaçları sayısının piyasada 
bulunan veteriner ilaçları 
sayısına oranı 

5 5 Ulaşıldı 

Denetlenen veteriner tıbbi 
ürün üretim yerlerinin 
sayısı (kümülatif) 

179 154 Kısmen Ulaşıldı 

Denetlenen zirai mücadele 
alet ve makinaları işletme 
sayısının toplam işletme 
sayısına oranı (kümülatif) 

45 46 Aşıldı 

Entegre mücadele 
prensipleri ile üretim 
yapılan alanın toplam 
üretim alanına oranı 

48 47 Kısmen Ulaşıldı 

Hastalıktan ari işletme 
sayısı (kümülatif) 

1.300 1.153 Kısmen Ulaşıldı 

Hayvan hastalıkları ile 
mücadele kapsamında 
programlı aşılamaların 
gerçekleşme oranı 

85 125 Aşıldı 

Küpelenen büyükbaş 
hayvan sayısının toplam 
büyükbaş hayvan sayısına 
oranı 

25 29 Aşıldı 

Küpelenen küçükbaş 
hayvan sayısının toplam 

25 31 Aşıldı 
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Program 
Alt  

Program 
Alt Program 

Hedefi 
Performans Göstergesi 

Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri 

Yılsonu  
Gerçekleşme  

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 

küçükbaş hayvan sayısına 
oranı 

Programlı sağlık taraması 
gerçekleşme oranı 

85 100 Aşıldı 
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Gıda ve yem 
resmi kontrol 
hizmetlerinin 
etkinliği artırılacak, 
gıda güvenilirliğine 
ilişkin doğru ve 
güncel bilgi 
sunulmasına 
yönelik tedbirler 
alınacak,  gıda 
güvenilirliğine 
yönelik 
uygulamalar 
geliştirilecektir   

Denetim yapılan ürünlerde 
gıda kodeksine uygun 
olmayan ürün oranı 

12 6 Ulaşılamadı 

Gıda işletmelerinde yapılan 
resmi kontrol sayısı 

1.300.000 1.356.643 Aşıldı 

Hasat öncesi pestisit 
denetimi yapılan üretim 
yeri sayısı (kümülatif) 

53.500 54.386 Aşıldı 

İller arasında işletmelerin 
çapraz resmi kontrolleri ve 
resmi kontrol denetim 
sayısı 

11.000 6.109 Ulaşılamadı 

Yem işletmelerinde yapılan 
denetim sayısı 

21.000 27.969 Aşıldı 

 

ii. PERFORMANS DENETİM SONUÇLARI 

Tarım ve Orman Bakanlığına ait, Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılında 2019 yılı hesap dönemine ait 
gerçekleştirdiği 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunda herhangi bir performans denetim bulgusu 
bulunmamaktadır.
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3. STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tablo 74.a: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A1) Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi 
artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak 

Hedef (H1.1) Bitkisel ürünlerde arz güvencesini sağlamak, yeni çeşit, metot ve 
teknoloji geliştirmek 

H1.1 Performansı (%100x%20)+(%100x%20)+(%83x%20)+(%100 x%20)+(%100x%20) 
=%20+%20+%16,6+%20+%20 = %97 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Ülkemizde 2020 üretim yılında Covid 19 kaynaklı belirsizlikler, pamuk 
ürününde bir önceki yıl verimde yaşanan düşüşler 2018-2019 yıllarında 
birim destek miktarında artış olmaması, maliyetlerde yaşanan değişim ve 
mısırdan elde edilen gelirin yüksek olması nedeniyle pamuk ekim 
alanlarında daralma olmuş ve “Yıllık yağlı tohumlu bitkiler üretim miktarı” 
göstergesinde hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Pandeminin etkisinin azalması ile beraber, yağlı tohumlu bitkiler üretiminin 
2020/2021 üretim sezonunda artması beklenmektedir. 

Sorumlu Birim  BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Kayıt altına alınan yeni bitki 
çeşidi sayısı  

20% 1.460 1.480 1.555 105% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik 2020 yılı performans göstergesi olumsuz pandemi koşullarına rağmen 
hedefin üzerinde gerçekleşmiştir. Başvuru ve talepler değerlendirilmiş, 
toplantılar çevrimiçi yürütülmüş ve kayıt altına alma işlemlerinde 
aksamaya meydan verilmemiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Mera ıslah ve amenajman alanı 
(Kümülatif) 

20% 9.500.000 10.500.000 12.630.592 313% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik 
meydana gelmedi. 

Etkililik Mera ıslah ve amenajman projeleri ihtiyaçlar dikkate alınarak İl 
Müdürlükleri tarafından hazırlandığı ve 2020 yılında İl Müdürlükleri 
tarafından fazla sayıda proje uygulanmaya başladığı için hedef aşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken tahmin edilen maliyetin 
ötesine geçilmemiştir.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde en büyük risk kaynak 
yetersizliğidir. Bunu önlemek için projelerin daha düşük maliyet ile 
hazırlanmasına ve uygulanmasına gayret edilmektedir. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Yıllık yağlı tohumlu bitkiler 
üretim miktarı  

20% 4.009.495 4.415.245       3.684.674  83% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede pandemi kaynaklı 
değişiklikler olmuştur. Bu durum üreticinin bu ürünlerin üretimine 
yönelimini değiştirmiştir. 

Etkililik Ülkemizde 2020 üretim yılında Covid-19 kaynaklı belirsizlikler, pamuk 
ürününde bir önceki yıl verimde yaşanan düşüşler, 2018-2019 yıllarında 
birim destek miktarında artış olmaması, maliyetlerde yaşanan değişim ve 
mısırdan elde edilen gelirin yüksek olması nedeniyle pamuk ekim 
alanlarında daralma olmuştur. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Üretici ekim kararını almadan önce tarımsal desteklemelerin açıklanması 
gerekmektedir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Bitkisel üretim için 
geliştirilecek çeşit sayısı 
(Kümülatif)  

20% 68 197 274 160% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Ar-Ge faaliyetleri sonucu ıslah edilen tohumluk sayısında, yürütülen bitki 
ıslahı çalışmalarında hat ve çeşit adaylarının beklenenin üstünde 
performans göstermesi sonucunda artış görülmüştür. 

Etkinlik Performans göstergesi değerlerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Bitki sağlığında geliştirilen 
biyolojik ve/veya biyoteknik 
mücadele ürünü ve metodu 
sayısı (Kümülatif)  

20% 3 9 9 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamış, hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış ve ulaşma düzeyiyle tespit 
edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Performans göstergesi gerçekleşmeleri 11. 
Kalkınma Planında yer alan 'Bitkisel üretimde bilinçsiz zirai ilaç 
kullanımına yönelik denetim ve eğitimler artırılacak, kimyasal 
uygulamalara alternatif biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları 
desteklenerek yaygınlaştırılacaktır.' hedefine katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  
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Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal anlamda görev 
alan personel devamlılığının sağlanamaması durumu bir risk 
oluşturabilmektedir. Bu hususta kurumsal personel devamlılığının 
sağlanması ile ilgili önlemler alınabilir. Tamamlanan sonuçlar ilgili kurum 
ve kuruluşlarla paylaşılarak gerekli koordinasyon sağlanmaktadır. 

Tablo 79.b: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A1) Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi 
artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak 

Hedef (H1.2) Hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamak, yeni ırk, metot ve 
teknoloji geliştirmek 

H1.2Performansı (%100x%15)+(%100x%25)+(%96x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)= 
%15+%25+%19,2+%20+%20= %99 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler Alınabilecek önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Sanayiye giden yıllık süt miktarı 15% 9.200.000 9.493.000 9.841.522 104% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişik 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Üretici gelirlerinin artırılarak süt üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, 
süt üretiminde örgütlülük teşvik edilerek üretici örgütlerinin geliştirilmesi, 
piyasa istikrarına katkı yapmak, süt sanayini geliştirmek amacıyla 
çalışmalar yürütülmektedir. Çiğ süt desteği ile sanayiye giden süt 
miktarının  %98'i kayıt altına alınmaktadır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yıllık kırmızı et üretim miktarı %25 1.118.695 1.400.000 1.450.000 104 % 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren önemli bir çevresel değişiklik 
meydana gelmediğinden, hedef ve performans göstergelerde bir değişiklik 
ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik Üretimi artırmaya yönelik olarak hayvancılık destekleri ve faiz indirimli 
hayvancılık kredileri uygulamaya konmuştur. İzleme dönemi gerçekleşme 
değeri tahmini öngörülen sonuç olup, yılsonu gerçekleşme değerleri TÜİK 
tarafından yayınlandıktan sonra kesinlik kazanacaktır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Hayvan sayısının ve birim hayvana düşen verimin arttırılmasına yönelik 
çalışmalarla sürdürülebilirlik sağlanacaktır. 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Sığır varlığı içinde kültür ırkı 
oranı 

%20 49 51 49,2 95%  

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren önemli bir çevresel değişiklik 
meydana gelmediğinden, hedef ve performans göstergelerde bir değişiklik 
ihtiyacı doğurmamıştır. 

Etkililik Buzağı desteklemesi soy kütüğü ilave desteği uygulaması ile melez sığır 
ırklarının kültür ırklarıyla suni tohumlanması suretiyle kültür ırklarının oranı 
artırılacaktır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Geliştirilen biyolojik ürün, 
teşhis metodu ve 
epidemiyolojisi tespit edilen 
hastalıkların sayısı (Kümülatif) 

20% 5 15 15 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamış hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır.  

Etkililik Hayvan sağlığı alanında yapılan epidemiyolojik, teşhis metotları, aşı ve 
biyolojik ürünlerle ilgili araştırmalar ile programlı aşılamalarda kullanılan 
aşıların etkinliklerinin arttırılması, ortaya çıkan hastalıklarının teşhisinde 
hızlı güvenilir metotların geliştirilmesi, epidemiyolojik araştırmalar ile 
hastalıklarla mücadele stratejilerinin oluşturulması hedeflenmektedir. 
Tarımsal Araştırma Master Planında belirlenen öncelikler çerçevesinde 
hayvan sağlığı alanında yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen 
araştırma sonuçları bakanlık ve alt kuruluşlarla paylaşılarak saha ve 
sektöre katkı sağlanmaktadır. Bu faaliyetler 11. Kalkınma Planı "Gıda 
güvenilirliğini teminen denetimler etkinleştirilecek, bitki ve hayvan hastalık 
ve zararlıları ile mücadele hizmetleri geliştirilecektir." hedefine katkı 
sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  
 

 
Sürdürülebilirlik 

 
Çevre ve iklim şartları, pandemi, hayvan hastalıkları, uzman personel 
yetersizliği/ yer değişikliği riskleri bulunmakla beraber mevcut durumla ilgili 
iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 
 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Enstitülerde hayvan ıslahına 
yönelik yürütülen yıllık proje 
sayısı 

20% 10 10 10 100% 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Islah çalışmaları canlı hayvan ve laboratuvar şartlarında yapıldığından iç 
ve dış çevre özellikle hastalık gibi şartlardan etkilenmekte olup buna bağlı 
olarak proje döngülerinde revizyonlar yapılabilmektedir. Şu ana kadar 
yapılan bu revizyonlar hedef ve performans göstergelerinde bir değişikliğe 
neden olmamıştır. 

Etkililik Hedef ve göstergelere ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 11. Kalkınma Planında yer alan “Hayvancılık 
geliştirilecektir.” tedbirine katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Islah projeleri bilimsel yöntemlerin ve biyoteknolojinin üst düzeyde 
kullanıldığı bir alan olduğundan nitelikli ve uzman personelin yetiştirilmesi, 
tecrübe kazandırılması ve projelerin yürüdüğü Enstitülerde uzun yıllar 
çalışması önemlidir. Bu yetişmiş personelin Enstitüden ayrılması, kurum 
değiştirmesi gibi durumlar performans göstergelerinin devam 
ettirilmesinde risk teşkil etmektedir. Diğer önemli bir risk ise ülkemizde 
görülen hayvan hastalıklarının yaygınlığıdır. Islah projelerinde üzerinde 
çalışılan hayvanların hastalık vb. nedenlerle ölmesi, performans gösterge 
hedeflerine ulaşılmasını riske sokmaktadır. Bu riskin ortadan 
kaldırılmasına ilişkin ıslah projelerinde çalışan ilgili personelin özlük 
haklarının iyileştirilmesi ve ülkemizde görülen hayvan hastalıklarının 
kontrol altına alınması için daha sıkı idari ve fenni tedbirlerin alınmasına 
ihtiyaç vardır. 

Tablo 79.c: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A1) Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi 
artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak 

Hedef (H1.3) Rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörü için uygun politika 
araçlarını geliştirmek 

H1.3Performansı (%100x%25)+(%100x%25)+(%100x%20)+(%100x%15)+(%100x%15)= 
=%25+%25+%20+%15+%15 = %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Faaliyete geçen TDİOSB sayısı 
(Kümülatif)  

25% 5 7 7 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid-19 salgını sebebiyle, altyapı inşaat çalışmalarında aksamalar 
yaşanmış, devamlı tam kapasite ile çalışma imkânı bulunamamıştır. 
Ancak salgının başlangıcından itibaren hedefe ulaşılabilmesi için ortaya 
konulan özverili çalışmalar dikkate alınarak hedef ve performans 
göstergelerinde değişiklik yapılmamıştır.  

Etkililik Tarıma Dayalı İhtisas OSB'lerin (TDİOSB) kurulması ile 11. Kalkınma 
Planı'nda yer alan “Tarım başlığı altındaki 411.5. Tarım-sanayi 
entegrasyonu ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik özendirici üretim 
modelleri uygulanacaktır" politika ve tedbirine katkı sağlanmaktadır. 

Etkinlik Performans hedefine ulaşılırken, belirlenen maliyetin üzerinde ilave bir 
maliyet ortaya çıkmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik TDİOSB Projelerine ait altyapı inşaatları için Bakanlık bütçesine tahsis 
edilen ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle, altyapı inşaatlarının 
tamamlanma sürecinin uzaması ve bölgelerin yatırıma açılmasının 
gecikmesi riski ortaya çıkmaktadır. Riskin olumsuz etkilerinin azaltılması 
açısından, yıllık yatırım programında yer alan TDİOSB Projeleri için 
Bakanlık bütçesine tahsis edilen ödenek miktarının artırılması önem arz 
etmektedir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Tarım sigortası yıllık poliçe 
sayısı 

25% 1.756.428 2.000.000 2.235.626 112% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren performans gösterge değerlerine 
ulaşılmasına engel olabilecek iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. 

Etkililik Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 11. Kalkınma Planı’ndaki 417.1. no’lu politikanın "Tarım 
sigortacılığında ürün ve risk bazında kapsam genişletilecek ve gelir 
sigortasına geçilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir." Hedefine 
büyük ölçüde katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans gösterge değerine ulaşılmasında herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci ve 13 
üncü maddeleri ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi 
gereğince, her yıl tarım sigortalarında uygulanacak prim desteği oranları 
belirlenerek sürekli kapsam genişletilmekte ve sürdürülebilirlik 
sağlanmaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Fiyat takibi yapılan tarımsal 
ürün sayısı (Kümülatif)  

20% 70 90 174 520% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren pandemi sebebiyle birtakım 
değişiklikler oluşmuştur. Bu değişiklikler hedefe ulaşmada engel teşkil 
etmemiştir. 

Etkililik Yeni geliştirilen TÜFİS sistemi ile enflasyon sepeti ve diğer birimlerin 
ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak sisteme eklenen takip edilecek 
ürün sayısında artış olmuştur. Hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme 
ihtiyacı bulunmamaktadır. 
 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken kurumsal insan kaynağı 
kullanılmış herhangi bir ek maliyet oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesi ile ulaşılmak istenen hedefe ulaşılmıştır. Zaman 
içerisinde oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda ürün sayısını arttırmak, 
geliştirilmiş olan yeni yazılım sayesinde istenildiği zaman mümkün 
olacaktır. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Pazarlama, tanıtım ve coğrafi 
işaretler konusunda farkındalık 
geliştirme ve güçlendirme 
çalışmaları yapılan üretici 
örgütü sayısı (Kümülatif)  

15% 80 128 128 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmış ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Risk bulunmamaktadır. 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Alt sektörler için hazırlanan 
orta ve uzun vadeli politika 
raporu sayısı (Kümülatif) 

15% 5 11 12 117% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından, tespit ve ihtiyaçlarda 
değişmemiş, hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır. 

Etkililik Performans göstergesine ulaşılarak tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Mevcut koşullarda ileriye yönelik gerçekleşmesi öngörülen hedef ve 
göstergelere ilişkin bir güncellemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Sektörün 
mevcut durumu ve eğilimlerinin tespiti için gıda ve tarım politikalarının 
belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik sektörlerin mevcut durumunun, 
sorun alanlarının ve gelecek eğilimlerinin ortaya konması amacıyla 
belirlenen tarımsal ürünlerin sektör politika belgeleri hazırlanmaktadır. 
Politika belgesi hazırlama sürecinde sektörü yansıtacak gerekli bilgiye 
ulaşılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülmekte, ayrıca sektöre ait 
istatistikler ve gerekli veriler elde edilerek projeksiyon analizleri 
yapılmaktadır.  11. Kalkınma Planında yer alan Rekabetçi Üretim ve 
Verimlilik ile Kırsal Kalkınma çerçevesinde sürdürülebilir bir tarım sektörü 
için uygun politika araçlarının geliştirilmesi başlıklarına katkı 
sağlanmaktadır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Tablo 79.d: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A1) Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi 
artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak 

Hedef (H1.4) Üreticilere ve tüketicilere yönelik eğitim stratejileri ve danışmanlık sistemi 
geliştirmek 

H1.4Performansı (%100x%20)+(%95x%25)+(%100x%10)+(%100x%25)+(%26x%20) = 
%20+%23,75+%10+%25+%5,2=%84 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 2020 yılında Ülkemizde yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle açılması 
hedeflenenden daha az sayıda kurs açılabilmiş, bu durum nedeniyle 
eğitimler sonucu verilen sertifika sayısında hedeflenen rakamın altında 
gerçekleşmenin oluşmasına neden olmuştur. 
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Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kurslarına katılan ve sertifika alan 
çiftçilerimize, Sürü Yönetimi Kursuna katılıp sertifika alan ve çoban 
istihdamı yapan işletmelere Bakanlığımızca verilen desteklemelerde 
olduğu gibi, tarımsal desteklemelerde öncelik tanınması eğitimlere katılımı 
ve sürdürülebilirliği pozitif yönde etkileyecektir. Ayrıca İŞKUR'un 
prosedürlerinden kaynaklı sorunların çözülmesi için kurumsal işbirliği 
çalışmaları yürütülecektir. 

Sorumlu Birim EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Eğitimlere katılan tarım 
danışmanı sayısı (Kümülatif)  

20% 100 480 524 112% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Performans göstergeleri hedefine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin sürdürülebilirliğinde kurumsal, yasal, çevresel 
riskler bulunmamaktadır. Eğitim çalışmalarına devam edilecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Tarımsal danışmanlık hizmeti 
alan yıllık işletme sayısı  

25% 55.000 70.000 66.733 95% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Performans göstergeleri hedefe ulaşılmıştır. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Tarımsal danışmanlık destekleme ödemesinin devamlılığı performans 
göstergesinin sürdürülebilirliğini etkileyebilmektedir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Tarımsal içerikli TV program 
sayısı (Kümülatif)  

10% 200 615 615 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Dolayısı ile tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik ortaya 
çıkmamıştır.  

Etkililik Tespit ve ihtiyaçlar karşılanmış olup göstergede güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. Üretilen film materyalleri ile çiftçilerimiz, üretici ve 
tüketicilerimiz bilinçlendirilmiş, hazırlanan içerikler üretim ve tüketimin 
daha doğru şekilde yapılmasını sağlamıştır.  

Etkinlik 
Öngörülemeyen maliyet artışı olmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Tarım takvimine göre olası doğal faktörler çalışmaları etkileyebilmektedir. 
Bu durum oluştuğunda arşivde olan dokümanlar (Resim, video vb.) 
değerlendirilmektedir.  



 

 

277 

 

 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Tarımsal ve ev ekonomisi 
konularında her yıl eğitilen 
kadın sayısı  

25% 88.906 135.000 553.140 410% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2020 yılında Ülkemizde yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitimler 
uzaktan verilmeye başlamış bu da çiftçiler tarafından eğitimlere olan ilgiyi 
artırmış ve hedefte pozitif yönde sapmaya neden olmuştur. 

Etkililik 
81 ilde sürdürülebilir tarımsal faaliyetin yapılması ve kaliteli ürün artışının 
sağlanması amacı ile tarımsal konularda ve ev ekonomisi konularında 
kadın çiftçilere eğitimler verilmiştir. Ayrıca Araştırma Enstitüleri ve İl 
Müdürlükleri işbirliği ile yürütülen tarımsal yayım projeleri ile yeniliklerin 
kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması sağlanmış ve kadın 
çiftçilere yönelik gerçekleştirilen "İl Özel Projeler" çerçevesinde proje 
konularına yönelik verilen eğitimler ile mesleki beceri kazanmaları ve 
istihdama katılmaları sağlanmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşırken öngörülemeyen maliyet ortaya 
çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bölgesel farklılıklar nedeni ile kadın çiftçilerin eğitimlere olan ilgilerinin 
farklı olması, il personelinin çok sık yer değiştirmesi ve personel sayısının 
yetersizliği sürdürülebilirliği etkileyebilmektedir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Eğitimler sonucu verilen yıllık 
sertifika/belge sayısı  

20% 26.000 26.100 6.725 26% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılında Ülkemizde yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle açılması 
hedeflenenden daha az sayıda kurs açılabilmiş, bu durum hedeflenen 
rakamın altında gerçekleşmenin oluşmasına neden olmuştur. 

Etkililik Yaşanan pandemi nedeniyle performans gösterge hedeflerine 
ulaşılamamıştır. Pandeminin sürmesi halinde hedef ve göstergelere ilişkin 
güncelleme ihtiyacı oluşabilecektir. 

Etkinlik Performans göstergelerine ulaşılırken ek maliyet oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Covid-19 pandemisi eğitimlere katılımları etkilemiştir. Pandeminin devam 
edeceği öngörülen ileriki yıllarda bu riskin eğitime katılım oranını olumsuz 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi 
kurslarına katılan ve sertifika alan çiftçilerimize tarımsal desteklemelerde 
öncelik tanınması eğitimlere katılımı pozitif yönde etkileyecektir. Sürü 
Yönetimi Kursuna katılıp sertifika alan ve çoban istihdamı yapan 
işletmelere Bakanlığımızca destek verilmesi bu kursların sürdürülebilirliği 
açısından olumlu katkı sağlamaktadır. İŞKUR'un prosedüründen kaynaklı 
sorunların çözülmesi için kurumsal işbirliği yapılması gerekmektedir. 
Köylerde genç nüfusun azalması ve yaşlı nüfusun olması çiftçi kurslarının 
sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir.  Bu risklerin ortadan 
kaldırılması için gerekli düzenleme ve çalışmalar yapılacaktır. 
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Tablo 79.e: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A1) Kırsal alanda refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi 
artırarak istikrarlı gıda arzını sağlamak 

Hedef (H1.5) Kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak, kırsal ekonomiyi 
çeşitlendirmek 

H1.5Performansı (%100x%20)+(%100x%20)+(%100x%35)+(%100x%10)+(%97x%15)= 
%20+%20+%35+%10+%14,55=%100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 
Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Alınabilecek önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Ekonomik ve sosyal alt yapı 
faaliyetlerinden faydalanan 
işletme sayısı (Kümülatif)  

20% 10.710 21.500 36.210 236% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik GTHKP ve KDAKP kapsamında 8 ilde iki proje için uygulama rehberleri, 
nihai tasarım raporları, proje el kitapları, izleme ve değerlendirme el 
kitapları, hibe başvuru formları, ilçe yatırım planları, ekonomik kalkınma 
kümesi rehberi hazırlanmıştır. GTHKP 3 yıldır, Konya ve Karaman illerinde 
seçilen yörelerde gelir getirici faaliyetler konusunda sürdürülebilirlik ilkeleri 
çerçevesinde ve çevreye duyarlı olarak destekler sağlamıştır. KDAKP ise, 
fiili olarak 1 yıldır 6 ilde (Adana, Osmaniye, Mersin, Kastamonu, Sinop, 
Bartın) yürütülmekte olup, hedef gruba yönelik olarak EKK'ların öncelikleri 
doğrultusunda ve proje hedef ve ilkeleri dikkate alınarak benzer faaliyetler 
yürütülmektedir.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik başta destek sağlanan üreticiler olmak üzere, sorumlu 
Genel Müdürlük, İl Müdürlükleri ve tüzel kişilikler tarafından 
sağlanmaktadır. Yürütülen çalışmalar her 2 projenin de dayanağı olan 
proje başlangıç raporlarında belirtildiği gibi, Bakanlığımız kırsal kalkınma 
öncelikleri ile bire bir uyuşmaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Eş finansman verilen işletme 
sayısı (Kümülatif) 
 

20% 720 1.200 2.105 289% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  
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Etkililik GTHKP ve KDAKP kapsamında 8 ilde iki proje için uygulama rehberleri, 
nihai tasarım raporları, proje el kitapları, izleme ve değerlendirme el 
kitapları, hibe başvuru formları, ilçe yatırım planları, ekonomik kalkınma 
kümesi rehberi hazırlanmıştır. GTHKP 3 yıldır, Konya ve Karaman illerinde 
seçilen yörelerde gelir getirici faaliyetler konusunda sürdürülebilirlik ilkeleri 
çerçevesinde ve çevreye duyarlı olarak destekler sağlamıştır. KDAKP ise, 
fiili olarak 1 yıldır 6 ilde (Adana, Osmaniye, Mersin, Kastamonu, Sinop, 
Bartın) yürütülmekte olup, hedef gruba yönelik olarak EKK'ların öncelikleri 
doğrultusunda ve proje hedef ve ilkeleri dikkate alınarak benzer faaliyetler 
yürütülmektedir.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik başta destek sağlanan üreticiler olmak üzere, sorumlu 
Genel Müdürlük, İl Müdürlükleri ve tüzel kişilikler tarafından 
sağlanmaktadır. Yürütülen çalışmalar her 2 projenin de dayanağı olan 
proje başlangıç raporlarında belirtildiği gibi, Bakanlığımız kırsal kalkınma 
öncelikleri ile bire bir uyuşmaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Ekonomik yatırımlar 
kapsamında desteklenen tarıma 
dayalı sanayi işletme sayısı 
(Kümülatif)  

35% 1.647 3.200 3.808 139% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda önemli bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik 
Performans göstergesi gerçekleşmeleri 11. Kalkınma Planında Kırsal 
Kalkınma başlığı altında yer alan 705 nolu amaç, 707 ve 708 nolu politika 
ve tedbir ile kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak hedefine katkı 
sağlamıştır.  

Etkinlik 
Tahsis edilen ödenek gerçekleşen faaliyetlerin karşılanmasında yeterli 
olmuştur. Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde; küresel bazda yaşanan 
salgının gerçekleşmelere negatif olarak etkide bulunması söz konusudur. 
Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için 
gerektiğinde proje tamamlama sürelerinin uzatılması gerekebilecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

El sanatları eğitim merkezi 
müdürlüklerinde yıllık açılan 
kurs sayısı  

10% 140 115 118 103% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren herhangi bir çevresel değişiklik 
meydana gelmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda değişim olmadığından 
hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. 
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Etkililik Cumhurbaşkanlığınca alınan Pandemi kararları gereği eğitime iki kez ara 
verilmesine karşın yıllık hedefe ulaşılmış, kursiyerlerin mesleki yeterliliği 
sağlanarak, ulusal işgücüne ve belirli mesleki alanlara katılımı 
sağlanmıştır. 

Etkinlik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüklerimiz kapasite sınırları içinde 
kaldığından ek bir maliyet yoktur. 

Sürdürülebilirlik Pandemi şartları kurslara katılım konusunda risk oluşturmuş olsa da 
hedeflenen kurs sayısına ulaşılmıştır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Kadın çiftçilere yönelik 
gerçekleştirilen toplam proje 
sayısı (Kümülatif)  

15% 63 125 123 97% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
olmamıştır.  

Etkililik Performans gösterge değerine yaşanan pandemi şartlarına rağmen 
ulaşılmıştır. Kırsalda kadınlara yönelik yürütülen eğitim yayım çalışmaları, 
program ve projeler sonucunda kırsalda kadının güçlenmesi, girişimciliğin 
ve istihdamın arttırılması sağlanmaktadır. Sürdürülebilir tarımsal 
faaliyetlerin yapılması, yeniliklerin takip edilmesi ve kaliteli ürün artışının 
sağlanması, kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, gelir getirici, 
mesleki beceri kazandıran, faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve sosyo- ekonomik 
yönden güçlendirici kadın çiftçilere yönelik olarak projeler yapılmaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşırken öngörülemeyen maliyet ortaya 
çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin sürdürülebilir olması için kadın çiftçilerin eğitim 
almaya ve projelere talebinin olması gerekmektedir. Bunun için İl 
Müdürlükleri tarafından, kadın çiftçiler için açılan program ve projeler 
hakkında yeterli bilgilendirme ve duyurular yapılmalıdır. Ayrıca 
sürdürülebilirliği  pandemi süreci de etkilemektedir. 

 
Tablo 79.f: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A2) Üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini sağlamak, bitki, 
hayvan sağlığı ve refahına yönelik gerekli tedbirleri almak 

Hedef (H2.1) Gıda ve yem resmi kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak 

H2.1Performansı (%100x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)+(%16x%20)=20
+20+20+20+3,2= %83 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan yeni 
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik 
olağanüstü tedbirler gerekmiştir. Bu tedbirlerden olan seyahat yasağı 
uygulamaları nedeniyle 2020 yılı son 8 ayında çapraz resmi kontroller 
gerçekleştirilememiştir. Pandemi sürecinde gıda işletmelerinin resmi 
kontrolleri de aynı şekilde devam ettirilmiş hatta gıda işletmelerine ilave 
hijyen şartlarının benimsetmesi amacıyla ilave resmi kontroller 
gerçekleştirilmiştir.  
 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Covid-19 salgınının sona ermesi ile birlikte çapraz resmi kontrollere devam 
edilecektir.  
 

Sorumlu Birim GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Hasat öncesi pestisit denetimi 
yapılan üretim yeri sayısı 
(Kümülatif)  

20% 18.036 53.500 54.386 102% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda önemli bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Hasat Öncesi Pestisit Denetiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 
Muğla ve Balıkesir Laboratuvar Müdürlüklerinin cihaz alt yapısı 
oluşturulmuş ve Laboratuvar Müdürlüklerinde ilk defa pestisit analizi 
yapılmaya başlanmıştır. Bu bölgelerde programın gerçekleşmesi için 
olumlu katkı sağlanmıştır. Pandemi sürecine rağmen çalışmalar devam 
etmiş hedefe ulaşılmıştır. Denetimler neticesinde gıda güvenirliliğinin 
artırılmasına katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik 
Program hedeflenen maliyetler çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Hasat Öncesi Pestisit Denetimi kapsamında izleme, değerlendirme, 
çapraz kontrol faaliyetlerinin zamanında ve etkin gerçekleştirilebilmesi için 
hasat öncesi pestisit denetimi kayıt sistemi ile ilgili sistemler arasında veri 
paylaşımı ve entegrasyon çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. Bu 
çalışmaların ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı bir şekilde yapılabilmesi, 
çalışmaların etkinliğine ve sürdürülebilirliğine önemli oranda katkı 
sağlayacaktır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Doğrudan tüketime arz edilen 
hayvan ve hayvansal birincil 
ürünlerde ilaç kalıntısının tespiti 
için gerçekleşen numune 
sayısının planlanan numune 
sayısına oranı  

20% 95 97 97,81 101% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılında Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeni 
ile ilk 6 aylık dönemde İl Müdürlükleri belirlenen hedefte numune alımı 
gerçekleştirememiştir. Ancak alınan tedbirler ile belirlenen hedefe 
ulaşılmıştır. 

Etkililik Alınan tedbirler neticesinde Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 
hedefe ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Her yıl faaliyette olan işletme sayıları dikkate alınarak oluşturulan Kalıntı 
İzleme Planı’nın uygulanmasında mali kaynaklardaki yetersizlik, 
numunelerin alınacağı işletmelerin faaliyetlerine son vermesi riskleri 
bulunmaktadır. Kalıntı izleme planları dikkate alınarak bütçeler 
güncellenmektedir. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Gıda işletmelerinde yapılan 
yıllık resmi kontrol sayısı  

20% 1.124.918 1.300.000 1.356.643 104% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılı Nisan ayı itibariyle COVİT-19 salgını gerçekleşmiş, Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan yeni Koronavirüs (COVID-
19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik olağanüstü tedbirler 
gerekmiştir. Gıda işletmelerinin resmi kontrolleri de aynı şekilde devam 
ettirilmiş, gıda işletmelerine ilave hijyen şartlarının benimsetilmesi 
amacıyla ilave resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik Belirlenen hedef değerlere ulaşılmıştır. 

Etkinlik 2020 yılı Nisan ayı itibariyle COVİD-19 salgını gerçekleşmiştir. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamında değerlendirilen yeni 
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik 
olağan üstü tedbirler alınmakla birlikte resmi kontroller devam etmiştir. 
Resmi kontrol görevlilerinin sağlığının korunması için kişisel koruyucu 
güvenlik ekipmanına (Tulum, maske, eldiven, siperlik vb.) ihtiyaç olmuş ve 
mevcut bütçe imkanları ile bu ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Sürdürülebilirlik Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı göstergesinde hedef 
doğrultusunda uygulanmasında mali kaynaklardaki yetersizlik riski 
bulunmakla birlikte 2020 yılı bütçesi plan dikkate alınarak oluşturulmuştur. 
Olağan üstü tedbirleri gerektiren Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileri 
ve doğurduğu ihtiyaçlar önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarda 
değerlendirilecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yem işletmelerinde yapılan 
kontrol sayısı (Kümülatif)  

20% 20.000 61.500 78.746 142% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 

Etkililik Hedef yıllık olarak belirlenmekte olup yıl sonunda performans göstergesi 
değerlerine ulaşılmıştır.  
 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik Yemlerde ortaya çıkabilecek yeni riskler ve denetim ihtiyaçları, Alo174 
hattına gelecek şikayetlerdeki artış ve personel, bütçe ve araç gereç 
eksikliği göstergeyi etkileyebilecek risklerdir. 
 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 İller arasında işletmelerin yıl 
bazında çapraz resmi kontrolleri 
ve resmi kontrollerin 
denetimlerinin sayısı  

20% 631 6.000 978 16% 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılı Nisan ayı itibariyle COVİD-19 salgını gerçekleşmiştir. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan yeni Koronavirüs 
(COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik olağanüstü 
tedbirler gerekmiştir. Bu tedbirlerden olan seyahat yasağı uygulamaları 
nedeniyle 2020 yılının son 8 ayında çapraz resmi kontroller 
gerçekleştirilememiştir.   

Etkililik Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat yasakları hedeften %84 
oranında negatif sapma oluşturmuştur. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Gıda işletmelerinde yapılan kontrol sayısı göstergesinin uygulanmasında 
mali kaynaklardaki yetersizlik riski bulunmakla birlikte, 2020 yılı bütçesi 
plan dikkate alınarak oluşturulmuştur. Öngörülmeyen bir risk olarak ortaya 
çıkan Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine 
yönelik olağanüstü tedbirler göstergenin sürdürülebilirliğini olumsuz 
etkilemektedir. 

Tablo 79.g: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A2) Üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini sağlamak, bitki, 
hayvan sağlığı ve refahına yönelik gerekli tedbirleri almak 

Hedef (H2.2) Gıda güvenilirliğine ilişkin doğru ve güncel bilgi sunmak, gıda 
güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek 

H2.2Performansı (%31x%20)+(%33x%20)+(%44x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)= 
6,2+6,6+8,8+20+20= %93 = %62 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 

Mart ayında ülkemizde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ve takip eden 
zamanlarda uygulanan kısıtlamalar nedeniyle bilimsel görüşlerin 
üretilmesini sağlayan Bilimsel Komisyon toplantıları istenilen sayıda 
gerçekleştirilememiştir. İkinci 6 aylık dönemde online toplantılar yapılmaya 
başlanmıştır. Ancak bu dönemde de bazı Komisyonların görev süresi 
dolmuş olup, yeniden üye seçimleri gerçekleştirilmesi için çalışmalar 
yürütülmesi gerekmiştir. Pandemi nedeniyle gıda güvenilirliği konusundaki 
eğitimler ve gıda işletmelerinde resmi kontrol yapan kontrol görevlilerine 
verilen eğitimler gerçekleştirilememiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler Bilimsel Komisyonların yeniden oluşturulması süreçlerinin aksatılmaması, 

online toplantı ortamlarının temin edilmesine devam edilmesi 
gerekmektedir. Pandeminin sona ermesiyle hedeflenen eğitimler 
verilebilecektir. 

Sorumlu Birim GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Risk değerlendirme sonrasında 
oluşturulan toplam bilimsel 
görüş sayısı  (Kümülatif)  

20% 15 50 26 31% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ve sonrasında uygulanan 
kısıtlamalar nedeniyle toplantılar istenilen seviyede 
gerçekleştirilememiştir. 
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Etkililik Ülkemizde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ve takip eden zamanlarda 
uygulanan kısıtlamalar nedeniyle bilimsel görüşlerin üretilmesini sağlayan 
Bilimsel Komisyon toplantıları istenilen sayıda gerçekleştirilememiştir. 
İkinci 6 aylık dönemde online toplantılar yapılmaya başlanmıştır. Ancak bu 
dönemde de bazı Komisyonların görev süresi dolmuş olup, yeniden üye 
seçimleri gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi gerekmiştir. 2021 
yılında 2020 hedeflerine ulaşılması beklenmektedir. 

Etkinlik Beklenmedik maliyetler oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Bilimsel Komisyonların yeniden oluşturulması süreçlerinin aksatılmaması, 
online toplantı ortamlarının temin edilmesine devam edilmesi 
gerekmektedir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Gıda güvenilirliği konusunda 
her yıl eğitilen kişi sayısı 

20% 140.074 130.000 42.400 33% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni 
Koronavirüs (COVID-19) salgınının baş göstermesi çevresel olarak ciddi 
bir değişikliğe sebep olmuştur. Pandemi sebebiyle hedefler ve ihtiyaçlar 
istenilen seviyede giderilememiştir. Pandemi koşullarının sürmesi halinde 
hedef ve performansta değişiklik ihtiyacı doğabilecektir.  

Etkililik Covid-19 pandemisi nedeniyle negatif sapma gerçekleşmiştir. 2020 yılında 
yaşanan ve maalesef halen devam etmekte olan Covid-19 pandemisinden 
dolayı eğitimler okulların açık olduğu kısa bir süreçte gerçekleştirilmiş, 
daha sonra okulların kapalı olması nedeniyle eğitimler 
gerçekleştirilememiştir.   

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Gıda güvenilirliği konusunda eğitilen kişi sayısı hedefinin uygulanmasında 
Covid-19 pandemisinin devam etmesi riski bulunmaktadır. Okulların 2021 
yılında açılması durumunda eğitimlerin 2021 yılında devam ettirilmesi 
mümkün olmakla birlikte pandemi sürecini yöneten Sağlık Bakanlığı ve 
eğitimlerin gerçekleştirildiği okullardan sorumlu olan Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın toplu eğitimlerin bir süre daha verilmemesi yönünde karar 
alma ihtimalleri mevcuttur. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Gıda işletmelerinde resmi 
kontrol yapan ve eğitim alan 
kontrol görevlisi sayısının 
toplam kontrol görevlisi 
sayısına oranı  

20% 24,5 20 8,8 44% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid-19 tedbirleri çevresel olarak ciddi bir değişikliğe sebep olmuş ve bu 
nedenle planlanan eğitimler yapılamamıştır. 

Etkililik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler kapsamında uygulanan 
Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle yıl içerisinde kalabalık gruplara 
hedeflenen ölçüde eğitim verilebilmesi mümkün olmamıştır. 2021 yılında 
pandeminin sürmesi halinde gerçekleştirilemeyen eğitimlerin 
telekonferans yoluyla/uzaktan yapılabilmesi için gerekli planlamalar 
yapılacaktır. 
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Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Pandeminin sona 
ermesiyle birlikte hedeflenen eğitimler yapılacaktır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Validasyonu/verifikasyonu 
tamamlanarak uygulanabilir 
hale getirilen metot sayısı 
(Kümülatif)  

20% 140 360 365 102% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 

Etkililik GDO Analiz Strateji Uygulama Talimatında tanımlanan; "4114 Mısır, MON 
87411 Mısır, MON 87403 Mısır, 5307 Mısır ve MZHGOJG Mısır Tipleri için 
GDO Tip Belirleme ve Miktar Analizlerinin" gıdalarda ve yemlerde GDO 
Tarama Kapsamına dahil edilmesi ve TGK Gıda ile Temas Eden Plastik 
Madde ve Malzemeler Tebliği’nde limitleri belirlenmiş olan "Baryum (Ba), 
Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Lityum (Li), Mangan (Mn), Çinko (Zn), 
Alüminyum (Al) ve Nikel (Ni)" elementlerin gıda ile temas eden plastik 
madde ve malzemelerde Bakanlığımızca validasyon/verifikasyon 
çalışmalarının yapılması için çalışmalar yürütülmüştür. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Validasyonu/verifikasyonu tamamlanarak uygulanabilir hale getirilen 
metot sayısı göstergesinde; mali kaynaklardaki yetersizlikler ve kamu 
laboratuvar müdürlüklerindeki personel eksikliği riskleri olmakla birlikte 
2020 yılı çalışmalarında herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Süt ve sağım hijyeni konulu 
eğitimler sonucu verilen yıllık 
sertifika/belge sayısı  

20% 750 2.760 3.655 132% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren uygulanmaya başlayan Hibe 
Destek programının etkisi ile çiftçilerin sertifika /belge alma talebinin 
artması eğitime olan ilgiyi arttırmıştır. 

Etkililik Performans göstergesi hedefi yoğun ilgi nedeniyle aşılmıştır. Süt ve sağım 
hijyeni konularında ilgili kurs programlarını bitiren bireylerin, süt hijyeni için 
gerekli hazırlıkları yapması, sağım ünitelerinin ve süt depolama tanklarının 
hijyenini sağlaması, kişisel hijyen ve temizlik kuralları konusunda gerekli 
önlemlerin alınarak işlemlerin uygulanması, üreticiden alınan çiğ sütü Türk 
Gıda Kodeksi ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği doğrultusunda işletmeye nakil 
ederek depolaması amaçlanmaktadır. Böylece üreticinin doğru ve güncel 
bilgiye ulaşması hedefleri doğrultusunda süt arzında güvenilirliğe katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşmada öngörülmeyen maliyet ortaya 
çıkmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik Plan dönemi başlangıcında yürütülmekte olan Hibe Destek Programı ve 
sertifika sahibi olanlara artı puan uygulamaları süt ve sağım hijyeni 
eğitimlerine katılımı olumlu etkilemiştir. Kurslar mesleki ve teknik eğitim 
olup, Katılım Belgesi olan üreticiden alınan çiğ süte artı prim desteği 
uygulaması yönünde çalışmalar ilgili birimlerce hayata geçirilirse eğitimler 
ve performans göstergesinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacaktır. 

Tablo 79.ğ: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A2) Üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini sağlamak, bitki, 
hayvan sağlığı ve refahına yönelik gerekli tedbirleri almak 

Hedef (H2.3) Bitkisel üretimde çevreye duyarlı bitki sağlığı tedbirleri almak  

H2.3Performansı (%78x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)=15,
6+20+20+20+20= %96 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 2020 yılına ait Biyolojik Mücadele Desteklemesi kapsamında uygulama 
tebliğine göre destek başvuruları alınmakta ve destekleme ödemelerine 
Aralık ayı sonu itibariyle başlanmaktadır. 2020 yılı üretim dönemine ait 
çalışmalar 2021 yılında da devam edecek olup, söz konusu destekleme 
ödemelerinin 31 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir. 
Hedeflenen performans değerine ulaşılacağı düşünülmektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Destekleme ödemelerinin bitmesi ile birlikte 31 Mart 2021 tarihinde 
hedeflenen performans değerine ulaşılacağı düşünülmektedir. 

Sorumlu Birim GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Biyolojik ve biyoteknik 
mücadele uygulama alanı 
(Kümülatif)  

20% 319.935 960.000 818.478 78% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 

Etkililik 2020 yılına ait Biyolojik Mücadele Desteklemesi kapsamında uygulama 
tebliğine göre destek başvuruları alınmakta ve destekleme ödemelerine 
Aralık ayı sonu itibariyle başlanmaktadır. 2020 yılı üretim dönemine ait 
çalışmalar 2021 yılında da devam edecek olup, söz konusu destekleme 
ödemelerinin 31 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir. 
Hedeflenen performans değerine ulaşılacağı düşünülmektedir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler 
ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı 
oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Yıllık olarak belirlenecek destek miktarlarının maliyetlerin yaklaşık olarak 
% 50'sini karşılayabilecek durumda olması dikkate alınarak devam 
ettirilmesi ile biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulaması 
yaygınlaştırılacak ve sürdürülebilirlik sağlanabilecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Entegre mücadele prensipleri ile 
üretim yapılan alanın toplam 
üretim alanına oranı 

20% 44,2 47 47,37 101% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 
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Etkililik Programa ulaşılmıştır. Çevre dostu zirai mücadele yöntemlerinin 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik Program hedeflenen maliyetler çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir bitkisel üretimin yapılmasına katkı sağlanmıştır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Denetlenen bitki koruma 
ürünleri sayısının piyasada 
bulunan bitki koruma ürünleri 
sayısına oranı (Kümülatif) 

20% 20,4 45 45,1 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 

Etkililik Piyasada bulunan bitki koruma ürünlerinin spesifikasyonlarına uygun 
olarak piyasada bulundukları anlaşılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Göstergenin sürdürülmesinde herhangi bir risk mevcut değildir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Denetlenen bitki koruma ürünü 
üretim yerlerinin toplam üretim 
yeri sayısına oranı  (Kümülatif)  

20% 20,9 45 46,4 106% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 

Etkililik Bitki koruma ürünleri üretim yerlerinin mevzuatta belirlenen şartlara göre 
üretim yaptıkları anlaşılmış, uygun olmayanların üretim izinleri iptal 
edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Göstergenin sürdürülmesinde herhangi bir risk mevcut değildir 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Denetlenen zirai mücadele alet 
ve makinaları işletme sayısının 
toplam işletme sayısına oranı 
(Kümülatif)  

20% 20,1 45 45,6 102% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 

Etkililik Zirai mücadele alet ve makine üretim yerlerinin mevzuatta belirlenen 
şartlara göre üretim yaptıkları anlaşılmış olup, çalışmalar devam 
etmektedir. 
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Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Göstergenin sürdürülmesinde herhangi bir risk mevcut değildir 

Tablo 79.h: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A2) Üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini sağlamak, bitki, 
hayvan sağlığı ve refahına yönelik gerekli tedbirleri almak 

Hedef (H2.4) Hayvan hastalık ve zararlıları ile ilgili mücadele hizmetlerini geliştirmek, 
hayvan refahını korumak 

H2.4Performansı (%100x%40)+(%25x%40)+(%0x%20)= %40+%10+%0= %50 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hastalıktan ari işletme oluşturulması yetiştiricinin başvurusu ve İlçe 
Müdürlüğünün kontrolleri sonrasında gerçekleştirilmektedir. Tamamen 
yetiştirici gönüllüğüne dayanmakta olup, yetiştiricinin talebini 
Bakanlığımızca verilen destekleme tutarı belirlemektedir. Geçmiş yıllardan 
görüldüğü üzere destekleme miktarı yükseldiğinde ari işletme sayısı 
artmakta, destekleme miktarı düştüğünde ise sayı azalmaktadır.  Faaliyete 
giren dinlendirme istasyonları sayısında ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
süreçleri tamamlamamış ve kaynak bulunmadığından dinlendirme 
istasyonları faaliyete başlayamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hastalıktan ari işletme destekleme miktarının arttırılmasıyla yetiştiricinin 
talebi arttırılabilir. Hedeflenen dinlendirme istasyonlarının faaliyete 
başlaması için arazi tahsisi ve ihale aşamasındaki bürokratik işlemler 
hızlandırılmalı ve tahsis edilen kaynak artırılmalıdır. 

Sorumlu Birim GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Programlı büyükbaş şap 
aşılaması gerçekleşme oranı  

40% 105 85 92 108% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 

Etkililik Performans göstergesine ulaşılma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 11. Kalkınma Planında yer alan “Gıda güvenilirliğini 
teminen denetimler etkinleştirilecek, bitki ve hayvan hastalık ve 
zararlıları ile mücadele hizmetleri geliştirilecektir.” Tedbirine katkı 
sağlanmaktadır. 

Etkinlik 
Aşının ücretli olması nedeniyle üretim döner sermaye gelirleri ile 
sürdürülebilmektedir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devamlılığı ve aşı uygulama oranının yüksek 
tutulması açısından çiftçiye yansıyan aşı bedelleri makul seviyede 
tutulmalıdır.  

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Hastalıktan ari işletme sayısı  
(Kümülatif) 

40% 1.008 1.580 1.153 25% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 
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Etkililik Ari işletme oluşturulması gönüllülük esasına dayandığından planlanan 
hedefe ulaşılamamıştır. Destekleme miktarının arttırılması gerekmektedir  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken tahmin edilen maliyetin 
ötesine geçilmiştir. Ari işletme destekleme miktarlarının arttırılması 
gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik Diğer hayvancılık desteklerinin ari işletme desteklerine göre daha cazip ve 
kolay uygulanabilir olması, ari işletmelerin oluşturulması açısından risk 
meydana getirmektedir. Hayvancılık destekleri içerisinde ari işletme 
destekleri ön plana çıkarılmalıdır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Faaliyete giren dinlendirme 
istasyonları sayısı (Kümülatif) 

20% 0 4 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 

Etkililik Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından süreçlerin tamamlanmaması ve 
yeterli kaynak bulunamaması nedenleriyle hedefe ulaşılamamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken tahmin edilen maliyetin 
ötesine geçilmiştir. Yeterli kaynağın bulunamaması planlanan hedefe 
ulaşılamamasının nedenlerinden biridir. 

Sürdürülebilirlik Arazi tahsisi ve ihale aşamasındaki bürokratik işlemler riskleri 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda yalınlaştırma ihtiyacı bulunmaktadır. 

Tablo 79.ı: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A2) Üretimden tüketime kadar gıda, yem güvenilirliğini sağlamak, bitki, 
hayvan sağlığı ve refahına yönelik gerekli tedbirleri almak 

Hedef (H2.5) Hayvan hastalıkları ile mücadelede kullanılan veteriner sağlık ürünlerinin 
kalite ve etkinliklerini artırmak 

H2.5Performansı (%100x%20)+(%33x%20)+(%100x%20)+(%0x%20)+(%0x%20)= 
%20+%6,6+%20+%0+%0=%47 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Covid 19 nedeni ile Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ilgili yazılarına istinaden yurt içi ve 
yurt dışı seyahat kısıtlamaları nedeni ile veteriner tıbbi ürün üretim yeri 
denetimleri gerçekleştirilememiştir. Yine Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle 
yıl içerisinde kalabalık gruplara eğitim verilebilmesi mümkün olmamıştır. 
Bu yüzden 'Akılcı ilaç kullanımı ve elektronik reçete sistemi' ve 'Biyolojik 
ürünlerin soğuk zincir ortamının izlenmesi sistemi' ile ilgili eğitimler 
yapılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Pandeminin sona ermesiyle birlikte hedeflenen denetimler yapılacaktır. 
'Akılcı ilaç kullanımı ve Elektronik Reçete Sistemi' ve 'Biyolojik ürünlerin 
soğuk zincir ortamının izlenmesi sistemi' ile ilgili eğitimlerin 2021 yılı ilk 3 
ayı içerisinde telekonferans yoluyla yapılabilmesi için gerekli planlamalar 
yapılmıştır. 
 

Sorumlu Birim GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Denetlenen veteriner ilaçları 
sayısının piyasada bulunan 
veteriner ilaçları sayısına oranı  

20% 5 5 5 100% 



 

 

290 

 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid 19 nedeniyle sahadan numune alınması ve analizi işlemleri 
yavaşlatılmış olsa da gerekli tedbirler alınarak çalışmalar yürütülmüştür. 

Etkililik Covid 19 nedeniyle saha ve analiz çalışmaları yavaşlamış olsa da 
piyasada satışı yapılan ürünlerin saha denetimleri başlatılmış ve 
Bakanlığımız Enstitüsü Müdürlüklerine gönderilen numunelerin analiz 
sonuçları rapor edilmektedir. 2020 yılı hedeflenen değere yılsonu itibariyle 
ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yıllık denetlenen veteriner tıbbi 
ürün üretim yerlerinin sayısı  

20% 104 40 13 33% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid 19 nedeni ile denetimler istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir.  

Etkililik Covid 19 nedeni ile Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve Gıda Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nün ilgili yazılarına istinaden yurt içi ve yurt dışı seyahat 
kısıtlamaları nedeni ile denetimler gerçekleştirilememiştir. Yurt içi ve yurt 
dışı seyahat kısıtlamalarının kalkması ile denetimler 
gerçekleştirilebilecektir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Denetlenen tıbbi olmayan 
veteriner sağlık ürünleri 
sayısının piyasada bulunan 
ürün sayısına oranı  

20% 5 5 5 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedef ve 
performans göstergesinde değişikliğe sebep olacak bir gelişme 
olmamıştır. 
 

Etkililik Sahadan numune alınması ve analizi işlemleri Covid 19 nedeniyle 
yavaşlatılmış olsa da yapılan analiz ve etiket kontrol işlemleri sonucunda 
2020 yılı hedeflenen değere yılsonu itibariyle ulaşılmıştır. 
 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Akılcı ilaç kullanımı ve 
Elektronik Reçete Sistemi ile 
ilgili eğitime katılan veteriner 
hekimlerin toplam veteriner 
hekimlere oranı  

20% 20 20 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan döneminde iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiş, 
tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

Etkililik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler kapsamında uygulanan 
Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle yıl içerisinde kalabalık gruplara eğitim 
verilebilmesi mümkün olmamıştır. Gerçekleştirilemeyen eğitimlerin 2021 
yılı ilk 3 ayı içerisinde telekonferans yoluyla yapılabilmesi için gerekli 
planlamalar yapılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşma konusunda öngörülemeyen bir 
maliyet ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Biyolojik ürünlerin soğuk zincir 
ortamının izlenmesi sistemi ile 
ilgili eğitim alan veteriner hekim 
sayısının toplam veteriner 
hekim sayısına oranı  

20% - 10 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan döneminde iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiş, 
tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

Etkililik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler kapsamında uygulanan 
Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle yıl içerisinde kalabalık gruplara eğitim 
verilebilmesi mümkün olmamıştır. Gerçekleştirilemeyen eğitimlerin 2021 
yılı ilk 3 ayı içerisinde telekonferans yoluyla yapılabilmesi için gerekli 
planlamalar yapılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşma konusunda öngörülmeyen bir 
maliyet ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 

Tablo 79.i: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A3) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, sürdürülebilir işletimini 
sağlamak 

Hedef (H3.1) Su ürünleri türlerinin stok durumlarını izlemek ve yönetim planlarını 
hazırlamak 

H3.1Performansı (%100x%25)+(%100x%25)+(%100x%25)+(%100x%25)= 
%25+%25+%25+%25 = %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Sapma olmadığından dolayı önlem alınmamıştır. 

Sorumlu Birim BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yönetim planı hazırlanan ve 
izlenen tür sayısı (Kümülatif) 

25% 1 3 3 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan döneminde iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiş, 
tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Etkililik Yılan balığına ilişkin Yönetim Planı Taslağı hazırlanmış olup, çalışmalar 
devam etmektedir. Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. konularda herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Biyolojik verisi toplanan tür 
sayısı (Kümülatif)  

25% 2 3 3 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı kapsamında; Hamsi, Sardalya ve 
Lüfer balıklarının boy ve ağırlık ölçümleri yapılmaktadır. Bu sayede 
ekonomik açıdan önemli türlerimizin av faaliyetleri izlenmekte ve biyolojik 
verileri toplanmaktadır. Toplanan veriler türlerin sürdürülebilir balıkçılık 
yönetimi açısından değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Önümüzdeki 
dönemlerde başka türlerin de programa dahil edilmesi çalışmaları devam 
etmektedir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Ülkemizin 28 kıyı ilinde yapılan bu programın uygulanmasındaki en büyük 
risk, konu uzmanı personel yetersizliği ve av faaliyetlerinin karaya çıkış 
zamanlarının çalışma saatlerine olan uyumsuzluğudur. Özellikle zorunlu 
karaya çıkış noktalarının oluşturulması ve buralarda görevlendirilecek 
personel sayısının artırılması ile orta vadede oluşabilecek riskler 
azaltılabilecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Üretim planı hazırlanan lagün 
sayısı (Kümülatif)   

25% 1 3 3 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan başlangıcından itibaren iç ve dış çevrede değişiklikler görülmemiştir. 
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Etkililik Tatlı su ve tuzlu su karışımı alanları olan lagün bölgeleri, her iki ortamda 
da yaşayan balıkların beslenmesinde önemli bir rolü olan özel su 
ekosistemlerdir. Toplam 72 adet lagünden yaklaşık 16 adet lagünde üretim 
yapılmaktadır.  Üretim yapılan lagün sayısında önemli ölçüde azalma 
olmuştur. Bu sebeple üretim planı hazırlanması büyük önem arz 
etmektedir. Lagünlerin stoka katılımındaki rolünü arttırıcı tedbirler alınması 
suretiyle  3 adet lagünde hazırlanmış olan üretim planı çalışması 
yürütülmüştür. Performans Göstergesi değerlerine ulaşılmış olup, gereken 
ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Lagünlerin ıslahına yönelik devlet ve özel sektör yatırım projelerinin 
artırılmasının sağlanması suretiyle daha fazla lagünün üretime 
kazandırılması amaçlanmaktadır. Lagünler hem çevresel iklim, kuraklık vb 
çevresel faktörlere karşı hassas oluşumlardır. Lagünlerin birden fazla 
kurum tarafından (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü  ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü v.b)  yönetilebilmesi için koordinasyon 
çalışmaları yürütülmektedir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yıllık stokları belirlenen ticari 
olarak avcılığı yapılan balık türü 
sayısı  

25% 5 5 5 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan başlangıcından itibaren iç ve dış çevrede değişiklikler görülmemiştir. 
Ülkemizdeki avcılığı yapılan en önemli 5 türün stok izlemesi yürütülerek 
sürdürülebilirlik esasında karar alınması için Bakanlığımıza rapor 
edilmektedir. Balık stoklarımızın devamlılığı sağlanmıştır. 

Etkililik Bakanlığımız araştırma gemilerinde akustik cihazlar ile yılda iki deniz 
seferi düzenlenerek 5 balık türünde (hamsi, istavrit, palamut, lüfer ve çaça 
balığı) stok izlemesi yapılmaktadır. Bu çalışmaların sürekliliği 
bulunmaktadır. 

Etkinlik Deniz izleme çalışmalarında araştırma gemilerinin akaryakıt masrafları, 
kur etkisi ile öngörülmeyecek şekilde yükselmiştir. 

Sürdürülebilirlik Gelecek dönemde bu çalışmanın sürekliliği için Karadeniz’in tüm 
ekonomik münhasır alanını içerecek şekilde çalışma yapılması için yeni 
bir araştırma gemisine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Tablo 79.j: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A3) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, sürdürülebilir işletimini 
sağlamak 

Hedef (H3.2) Su ürünlerini ve kaynaklarını korumak için kontrol ve denetimlerin 
etkinliğini artırmak 

H3.2Performansı (%100x%35)+ (%100x%35)+( %50x%30)=%35+%35+%15= %85 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Tasarruf tedbirleri talimatında hizmetlerin mevcut hizmet binalarında 
sürdürülmesi maddesi yer almaktadır. 2021 Yılı Bütçe tasarısında da İdari 
Kapasitenin Geliştirilmesi Projesinde “Yeni Balıkçılık İdari Binası yapımı” 
için ödenek ayrılamamıştır. Bu nedenle yeni balıkçılık idari binası 
yapılamayacaktır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Sonraki dönem planlamalarında, iyileştirilen ekipman performansları göz 
önüne alınarak planlama yapılacaktır. 

Sorumlu Birim  BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Su ürünleri avcılık kontrol ve 
denetim sayısı (Kümülatif)  

35% 86.000 261.000 368.756 162% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Bazı İl müdürlüklerinde donanım ve hıza sahip kontrol gemileri ile yapılan 
denetimler nedeniyle denetlemede artış yaşanmıştır. Kaynaklarımızın 
koruma ve kullanma dengesi gözetilerek sektörün geliştirilmesi 
sağlanmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.  

Sürdürülebilirlik 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7191 
Sayılı Kanunla birlikte kontrol ve denetimlerin etkinliği artmıştır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Su ürünleri yetiştiricilik 
tesislerinde yapılan denetim 
sayısı (Kümülatif)   

35% 5.000 16.500 16.500 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Su ürünleri yetiştiricilik taleplerinde bir önceki yıla göre artış 
gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Planlanan maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7191 
Sayılı Kanunla birlikte kontrol ve denetimlerin etkinliği artmıştır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yeni yapılan balıkçılık idari bina 
sayısı (Kümülatif)   

30% 51 57 54 50% 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Bağırganlı Balıkçılık İdari Binası tamamlanarak 
Balıkçılık İdari Bina Sayısı 54'e ulaşmıştır. Artvin, Trabzon, Düzce, Bursa 
İllerinde bulunan balıkçılık idari binalarının bakım-onarımları yapılmıştır. 

Etkililik Bütçe imkânlarının yetersizliğinden dolayı hedeflenen Performans 
Göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Önümüzdeki yıllar için de gösterge 
değerlerinin güncellenmesi ihtiyacı hasıl olmaktadır. Tasarruf Tedbirleri 
talimatında hizmetlerin mevcut hizmet binalarında sürdürülmesi maddesi 
yer almaktadır. Ayrıca 2021 Yılı Bütçe tasarısında da İdari Kapasitenin 
Geliştirilmesi Projesinde  Yeni Balıkçılık İdari Binası yapımı için ödenek 
ayrılamamış olup, mevcut binaların elzem olan  bakım onarımları 
yapılabilecektir. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde bütçe imkânlarının 
yetersizliği dışında herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Tablo 79.k: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A3) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, sürdürülebilir işletimini 
sağlamak 

Hedef (H3.3) Su ürünleri üretimini artırmak 

H3.3Performansı (%100x%30)+ (%100x%35)+( %100x%20) +(%100x%15) = %30+%35 
+%20 +%15 = %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedeflere ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Denizlerde/ iç sularda taşıma 
kapasitesi belirlenen 
yetiştiricilik alan sayısı 
(Kümülatif)  

30% 28 32 32 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Artvin,  Giresun, Ordu ve Trabzon illeri deniz sahasında yeni yetiştiricilik 
alanı belirlenmiştir.  

Etkinlik Planlanan maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Diğer kurumlar ile yaşanan yetki çakışması risk teşkil eden faktörler olup 
mevzuat değişikliği ile tüm yetkinin tek elde toplanması riskleri ortadan 
kaldıracaktır.  

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Su kaynaklarına bırakılan balık 
sayısı (Kümülatif) 

35% 6.000.000 18.300.000 19.496.000 110% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait üretme istasyonları Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş olup bunlarla ilgili yapısal, 
personel, malzeme, girdi v.b ihtiyaçların oluşacağı değerlendirilmektedir. 
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Etkililik İçsu kaynaklarımızdaki balık stoklarının takviye edilmesi amacıyla 81 ilde 
bulunan göl, gölet ve baraj göllerinin balıklandırılması yapılmaktadır. 
Balıklandırma faaliyetleri için sazan balığının yanında, çipura, levrek, 
sarıağız, siraz, lahoz gibi türlerde yapılan balıklandırma da 
değerlendirmeye alınarak hedefin üstünde üretim gerçekleşmiş ve su 
kaynaklarına bırakılan balık sayısında da artış olmuştur. 

Etkinlik Bütçe imkânlarının yetersiz olmasına karşın planlanan üretim hedefinden 
daha fazla yavru balık üretimi gerçekleştirilerek balıklandırma yapılmıştır. 
Tahmin edilen maliyetin üzerine geçilmemiştir. Bölgeye uygun 
balıklandırma yapılabilmesi amacıyla içsularda ve denizlerde o bölgeye 
uygun balık türlerinin üretilmesi ve balıklandırma yapılması suretiyle 
etkinliğin artırılması hedeflenmektedir. 

Sürdürülebilirlik Fiziksel, kimyasal, biyolojik kirlenme, mevsimsel şartlar ( su seviyelerinin 
düşmesi,  öngörüde bulunulamayan doğa olayları, aşırı yağış, heyelan, 
taşkın ve aşırı sıcaklık) ve üretim safhasında olabilecek balık hastalıkları, 
balık nakli sırasında olası balık ölümleri balıklandırmadaki riskleri 
oluşturmaktadır. Bu riskleri ortadan kaldırmak için gerekli eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 İşbirliği yapılan uluslararası 
proje sayısı (Kümülatif)  

20% 2 3 3 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Balıkçılık ve su ürünleri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan 
projeler sonucunda balıkçılık sektörünün iyileşmesi ve yatırımların artması 
sağlanmaktadır. İşbirliği yapılan uluslararası projeler sayesinde ülkemizin 
bilimsel altyapısı, ürün verimliliği ve dış ticareti artırılmaktadır. GFCM ile 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğinde Akdeniz ve 
Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin 
Geliştirilmesine Yönelik Uygulanan Orta Vadeli Strateji'nin Seçilmiş 
Faaliyetleri başlıklı proje kapsamında "Türkiye Akdeniz ve Karadeniz 
Kıyılarında Iskarta İzleme Programı" Nisan ayında tamamlanarak hedefe 
ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.  

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Uluslararası kurum kuruluşlarla 
balıkçılık ve su ürünleri 
konusunda gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı (Kümülatif)  

15% 20 67 67 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 
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Etkililik Ülkemizin balıkçılık ve su ürünleri üretimi, ticareti vb konusunda dünyada 
etkin ve etkili bir konumda olması hedeflenmektedir. Balıkçılık ve su 
ürünleri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan etkinlikler 
sonucunda bilgi alışverişi sağlanmıştır. Sürdürülebilir ve verimli balıkçılık 
ve su ürünleri sektörü verileri/bilgileri güncellenmiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Planlanan etkinlikler internet üzerinden yapılmıştır. 

Tablo 79.l: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A4) Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef (H4.1) Toprak ve su kaynaklarının korunmasını ve verimli kullanılmasını 
sağlamak 

H4.1Performansı (%0x%20)+(%0x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)+(%100x%20)= 
%0+%0+%20+%20+%20= %60 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Ülkemizde ve Dünyada yaşanılan Pandemi koşulları ve proje için gerekli 
mali desteğin sağlanamamasından dolayı arazi ve laboratuvar örnekleme 
çalışmalarına başlanılamamış “Arazi kullanım planlaması yapılan alan” 
hedefine ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Ülkemizde bu zamana kadar yapılan Detaylı Toprak Etütler göz önünde 
bulundurularak 2021 yılından başlamak üzere 1/5000 ölçekli Arazi 
Kullanım Planlamasının yapılacağı iller ile ilgili ön büro çalışmalarına 
2020 yılı içerisinde başlanmıştır. 

Sorumlu Birim TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Arazi kullanım planlaması 
yapılan alan (hektar)(Kümülatif)  

20% 163.878 244.000 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Tarım Şurası Kararları kapsamında ülke çapında Arazi Kullanım 
Planlarının yapılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda 1/5000 ölçekli 
Detaylı Toprak Etütlerin yapılması kararlaştırılmıştır. Ülkemizde bu 
zamana kadar yapılan Detaylı Toprak Etütleri göz önünde bulundurularak 
2021 yılından itibaren başlamak üzere 1/5000 ölçekli Arazi Kullanım 
Planlamasının yapılacağı iller ile ilgili ön büro çalışmalarına 2020 yılı 
içerisinde başlanmıştır. Ülkemizde ve Dünyada yaşanılan Pandemi 
koşulları nedeniyle ve proje için gerekli mali desteğin sağlanamamasından 
dolayı arazi ve laboratuvar örnekleme çalışmalarına başlanılamamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde paydaş kurum/kuruluşlar 
tarafından veri paylaşımı, merkez ve taşra paydaş toplantılarında katılım 
ile ilgili gerekli katkının sağlanmaması riski bulunmaktadır.  
Söz konusu riske yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve 
koordinasyona yönelik toplantı, resmi yazışma ve iletişimin artırılması 
çalışmaları yürütülecektir. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Detaylı toprak etüdü yapılan 
alan (hektar) (Kümülatif)  

20% 237.543 1.288.000 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Ülke çapında Arazi Kullanım Planlarının yapılması için 1/5000 ölçekli 
Detaylı Toprak Etütlerin yapılması kararlaştırılmıştır. Bugüne kadar 
yapılan Detaylı Toprak Etütleri göz önünde bulundurularak 2021 yılından 
itibaren başlamak üzere 1/5000 ölçekli Arazi Kullanım Planlamasının ve 
buna bağlı olarak Detaylı Toprak Etütlerin yapılacağı iller ile ilgili ön büro 
çalışmalarına 2020 yılı içerisinde başlanmıştır. Ülkemiz de ve Dünya da 
yaşanılan Pandemi koşulları nedeniyle ve proje için gerekli mali desteğin 
sağlanamamasından dolayı arazi ve laboratuvar örnekleme çalışmalarına 
başlanılamamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde paydaş kurum/kuruluşlar 
tarafından veri paylaşımı, merkez ve taşra paydaş toplantılarında katılım 
ile ilgili gerekli katkının sağlanmaması riski bulunmaktadır.  
Söz konusu riske yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve 
koordinasyona yönelik toplantı, resmi yazışma ve iletişimin artırılması 
çalışmaları yürütülecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Nitrata hassas bölge belirlenen 
ve eylem planı hazırlanan nehir 
havzası sayısı (Kümülatif)  

20% - 11 11 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Performans göstergesi 11. Kalkınma Planında yer alan 406.4 tedbiri ile 
uyumlu yürütülmektedir.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesi plan dönemi nihai hedefi olan eylem planı 
hazırlanan 25 nehir havzasına,  proje kapsamında yapılan sözleşme 
gereği ulaşılacaktır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yerüstü ve yeraltı sularında 
nitrat izlemesi yapılan 
istasyonlarda analizlerin 
gerçekleştirilme oranı  

20% 95 90 92 102% 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Performans göstergesi 11. Kalkınma Planında yer alan 406.4 tedbiri ile 
uyumlu yürütülmektedir.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşmakta, İl Müdürlükleri 
tarafından yürütülen izleme çalışmalarının, iklim, arazi ve sağlık koşulları 
nedeniyle yapılamaması riskleri bulunmaktadır. Dış faktör olarak 
belirlenen bu risklerin en az etki ile atlatılması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Basınçlı sulama, etkin ve 
verimli sulama sistemleri 
eğitimleri sonucu verilen 
sertifika/belge sayısı (Kümülatif) 

20% 1.000 3.300 3.425 105% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Onbirinci Kalkınma Planı 406.3. numaralı "Tarımda suyun verimli 
kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla 
sulama gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır" hedefine katkı 
sağlanmıştır. 

Etkinlik Performans göstergesi hedefine ulaşmak için ek maliyet ihtiyacı 
olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Basınçlı sulama sistemleri eğitimine katılan ve sertifika alan çiftçilere 
tarımsal sulama destekleri verilirken öncelik tanınmaması risk 
oluşturmaktadır. Bu konu ile ilgili kurum/kuruluşlar tarafından gerekli 
stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Tablo 79.m: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A4) Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef (H4.2) Taşkın ve kuraklığın olumsuz etkilerini kontrol altına almak maksadıyla 
yönetim planlarını hazırlamak 

H4.2Performansı (%100x%50)+(%75x%50)=%50+%37,5=%88 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Kuraklık Yönetim Planları (KYP) kapsamında 2020 yılı sonu itibarıyla 15 
havzanın Kuraklık Yönetim Planları tamamlanmıştır. Hedeflenen 17 
değerine ulaşılamamasının nedeni ödenek yetersizliği sebebiyle önceki 
yıllarda işlerin ihale edilememiş olmasıdır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Kuraklık Yönetim Planları kapsamında hedeflenen değerlere ulaşabilmek 
için eksik olan 2 havzanın Kuraklık Yönetim Planları sonraki dönemlerde 
tamamlanmak üzere planlamalar yapılmıştır. 

Sorumlu Birim SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Taşkın yönetim planı 
tamamlanan havza sayısı 
(Kümülatif) 

50% 5 23 23 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Fırat-Dicle, Van Gölü, Konya, Asi, Seyhan, Çoruh ve Doğu Karadeniz 
Havzaları Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması çalışmaları 2020 yılı 
sonu itibariyle tamamlanarak performans göstergesi değerleri olan 23'e 
ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde paydaş kurum/kuruluşlar 
tarafından veri paylaşımı, merkez ve havza paydaş toplantılarında katılım 
ile ilgili gerekli katkının sağlanmaması riski bulunmaktadır.  
Söz konusu riske yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve 
koordinasyona yönelik toplantı, resmi yazışma ve iletişimin artırılması 
çalışmaları yürütülecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Kuraklık yönetim planı 
tamamlanan havza sayısı 
(Kümülatif) 

50% 9 17 15 75% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. 

Etkililik Bu dönemde tamamlanamayan 2 havzanın Kuraklık Yönetim Planları bir 
sonraki dönemde tamamlanmak üzere planlamalar yapılmıştır. 
Performans göstergesi gerçekleşmeleri, 11.Kalkınma Planı’ndaki 697.1. 
nolu politikaya (697.1. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması 
amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis 
planları, havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim 
planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacaktır) 
katkı sağlayacaktır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken tahmin edilen maliyetin 
ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde paydaş kurum/kuruluşlar 
tarafından veri paylaşımı, merkez ve havza paydaş toplantılarında katılım 
ile ilgili gerekli katkının sağlanamaması riski bulunmaktadır.  
Söz konusu riske yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve 
koordinasyona yönelik toplantı, resmi yazışma ve iletişimin artırılması 
çalışmaları yürütülecektir. 

Tablo 79.n: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A4) Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef (H4.3) Yerüstü sularının kalite sınıflarını ve yeraltı sularının kalite ve miktar 
durumlarını belirlemek 

H4.3Performansı (%100x%30)+(%100x%30)+(%100x%40)=%30+%30+%40=%100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 
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 Su kalitesinin iyileştirilmesine 
yönelik hazırlanan eylem planı 
sayısı (Kümülatif) 

30% 8 10 10 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Işıklı Gölü Su Kalitesi Eylem Planı revize edilerek yürürlüğe girmiştir. 
Performans göstergesinde istenilen düzeye ulaşılmıştır. Performans 
göstergesi gerçekleşmeleri, 11.Kalkınma Planı’ndaki 697 no’lu politika 
hedefine katkı sağlamıştır.  

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Eylem planlarındaki tedbirlerden sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından 
tedbirlerin gerçekleştirilmesinde gecikmelerin yaşanmasından dolayı 
eylem planlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilememesi riski 
bulunmaktadır. 
Hazırlanan eylem planlarının yayınlanması aşamasında paydaş kurumlar 
tarafından fikir birliği sağlanamamasından dolayı eylem planlarının 
yayınlanamama riski bulunmaktadır. Bu risklerin giderilmesi için Su 
Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün idari yaptırım yetkisi kazanması 
gerekmektedir. 
Eylem planlarının başarılı bir şekilde uygulanması için paydaş 
kurum/kuruluşlar ile daha fazla işbirliği ve koordinasyona yönelik toplantı, 
resmi yazışma ve iletişimin artırılması çalışmaları yürütülecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yeraltı suyu kütlerinin kalite ve 
miktar durumu belirlenen havza 
sayısı (Kümülatif) 

30% 3 6 12 300% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamış hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır.   

Etkililik Performans göstergesi hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. Çeşitli ulusal ve AB destekli projeler vasıtasıyla 12 
havzamızın yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumları 
belirlenmiştir. Performans göstergesi 11. Kalkınma Planı’nda yer alan 
“697.3. Yeraltı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecektir" 
hedefine katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Söz konusu projelerin bütçelerine ek olarak performans gösterge 
değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete ihtiyaç duyulmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Projeler kapsamında oluşturulan çıktıların istenen düzeyde olmaması ya 
da çıktılar ile ilgili görüşlerin istenen zamanda toplanamaması, zamanlama 
açısından çeşitli gecikmelere sebep olabilmektedir.  
Riskin ortadan kaldırılmasına ilişkin olarak yüklenici firmalarla ve 
paydaşlarla sürekli olarak etkili bir koordinasyon içinde çalışma 
yürütülmektedir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 
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 Revize edilen havza izleme 
programı sayısı (Kümülatif) 

40% 10 20 20 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamış hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır.  

Etkililik Doğu Akdeniz, Antalya, Batı Karadeniz, Fırat Dicle ve Van havzaları için 
Havza İzleme Programları revizyon çalışmaları tamamlanmıştır.   

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi bir ilave maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 
gereğince sürdürülen izlemelerden elde edilen veriler ve proje çıktıları 
doğrultusunda revizyon çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır.  

Tablo 79.o: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A4) Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef (H4.4) Suyun miktar ve kalite olarak korunması ve kullanılması için AB mevzuatı 
ile uyumlu bütüncül planlamalar yapmak 

H4.4Performansı (%100x%30)+(%100x%30)+(%50x%40) =%30+%30+%20=%80 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 2020 yılında ülkemizde de ortaya çıkan COVID 19 salgını nedeniyle, AB 
finansman desteği ile gerçekleşen "Yeşilırmak, Akarçay ve Batı Akdeniz 
Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi“ kapsamında 
yürütülen çalışmaların süresi 1 (bir) yıl uzatılmak zorunda kalmıştır. Bu 
sebeple Nehir havza yönetim planı yapılan havza sayısı hedefine 
ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ilişkin sapma öngörülemeyen COVID 19 salgını nedeniyle 
gerçekleştiğinden alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Koruma planı yapılan içme 
suyu havza sayısı (Kümülatif) 

30% 15 17 18 150% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik "İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik" 
hükümleri gereğince Bakanlığımız koordinasyonunda içme suyu 
kaynağını kullanan büyükşehir belediyelerince hazırlanması gereken 
koruma planları kapsamında; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan Melen Baraj Gölü Özel Hükümleri ile 
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
Çamlıdere Barajı ve Gerede Işıklı Regülatörü Havzaları Koruma Planları 
yürürlüğe girmiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Paydaşların aktif katılımında ve veri temininde sıkıntılar, kurum yetkilerinin 
çakışması riski mevcut olup, kurumların yetki çakışmalarını giderecek olan 
birincil mevzuatın yürürlüğe girmesi alınacak önlemler arasındadır. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Sektörel su tahsis planı yapılan 
havza sayısı (Kümülatif) 

30% 3 5 6 150% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Mevcut su kaynaklarımızın sınırlı olması, artan nüfus, tarım, sanayi ve 
enerjinin su ihtiyacının yanında ekosistemin korunması için hazırlanan su 
tahsis planlarından elde edilen sonuçlar özellikle su potansiyeli az olan 
havzalarımızda suyun daha etkin ve verimli kullanımına imkan verecektir. 
Performans göstergesi gerçekleşmeleri, 11. Kalkınma Planı’ndaki 697.1 
no’lu politikanın gerçekleştirilmesine katkı sağlamıştır. 2020 yılı sonuna 
kadar Akarçay, Konya, Seyhan, Gediz ve Küçük Menderes Havzaları için 
Sektörel Su Tahsis Planları tamamlanmıştır. Burdur SSTP Projesinin ise 
teknik çalışmaları tamamlanmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Veri temininin zamanında ve istenen seviyede olmaması, Planların 
hazırlanması ve karar verilmesi süreçlerine ilgili kurum ve kuruluşların 
gerekli hassasiyeti göstermemeleri riskler arasında görülmektedir.  
Verilerin zamanında temini için ihtiyaç duyulan verilerin projelerin başlama 
tarihinden itibaren Kurumlara bildirilmesi ve karar verme süreçlerine 
paydaşları dahil etme noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla tüm proje 
çıktıları ve ara çıktıların paylaşılması ile risklerin azaltılması 
hedeflenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                             

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Nehir havza yönetim planı 
yapılan havza sayısı (Kümülatif) 

40% 5 11 8 50% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Küçük Menderes, Kuzey Ege Nehir Havza Yönetim Planlarının 
hazırlanması çalışmaları 2019 yılı itibariyle ve Burdur Nehir Havza 
Yönetim Planları hazırlanması çalışmaları da 2020 yılı Nisan ayı tarihi 
itibariyle tamamlanmış ve "Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. AB finansman desteği ile gerçekleşen 
"Yeşilırmak, Akarçay ve Batı Akdeniz Nehir Havza Yönetim Planlarının 
Hazırlanması Projesi“ kapsamında yürütülen çalışmaların süresi, 2020 
yılında ülkemizde de ortaya çıkan COVID 19 salgını nedeniyle, 1 (bir) sene 
uzatılmak zorunda kalmıştır. Bu sebeple 2020 yılında çalışmaları 
tamamlanan NHYP sayısı 8 olmuştur.  Performans göstergesi 
gerçekleşmeleri, 11.Kalkınma Planı’ndaki 697.1 no’lu politika ve 2023 
yılına kadar Nehir Havzası Yönetim Planlarının hazırlanması hedefine 
katkı sağlamıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde paydaş kurum/kuruluşlar 
tarafından veri paylaşımı, bütçe yetersizliği, merkez ve havza paydaş 
toplantıları ve bu toplantılara katılım ile ilgili gerekli katkının 
sağlanamaması riski bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ülkemizde halen 
COVID 19 salgınının devam etmesi sebebiyle, öngörülemeyen risklerin 
ortaya çıkması muhtemeldir. 
Söz konusu salgın dışı risklere yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha 
fazla işbirliği ve koordinasyona yönelik sanal toplantılar, resmi yazışma ve 
iletişimin artırılması çalışmaları yürütülecektir. 

Tablo 79.ö: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A5) İklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek 

Hedef (H5.1) Çölleşme ve erozyonla mücadele kapasitesini artırmak 

H5.1Performansı (%100%25)+ (%100%25)+(%100%25)+(%100x25)= 
%25+%25+%25+%25=%100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Çölleşme ile mücadele 
kapsamında yürütülen ulusal ve 
uluslararası proje sayısı 
(Kümülatif) 

25% 5 7 7 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Orta Asya, Balkanlar ve Afrika’da ülke deneyimlerimizi aktarmak üzere 
Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Yukarı Sakarya Projesi, Orta Asya 
ve Türkiye’de Kurak Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi Projesi, 
BRIDGES – Türkiye’den Afrika’ya Köprüler Projesi, Sürdürülebilir Arazi 
Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi, DS-SLM Projesi, FRENDS Projesi 
Umbrella Projeleri yürütülmektedir. Projelerin uygulandığı ülkelerde 
görünürlüğümüz ve etkinliğimiz artmaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Pandemi sürecinde bazı küçük aksaklıklar yaşanmasına rağmen 
önümüzdeki yıllarda çalışmaların gerçekleştirilmesinde risk 
görünmemektedir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Çölleşme ile mücadele 
sözleşmesi kapsamında 
hazırlanacak rapor sayısı 
(Kümülatif) 

25% 11 12 12 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 
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Etkililik Ankara Girişimi (AG) 2019 Yılı İlerleme Raporu hazırlanmıştır. Ankara 
Girişimi başlatıldığından beri, her yıl bir önceki yılda gerçekleştirilen 
faaliyetlere ilişkin bir rapor hazırlanmaktadır. 2020 yılı içerisinde de 2019 
yılına ilişkin ilerleme raporu hazırlanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Çölleşme ile mücadele 
kapsamında eğitim verilen 
yabancı uzman sayısı 
(Kümülatif) 

25% 813 910 953 144% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Pandemi nedeniyle uygulamalı ve yerinde yapılan eğitimler internet 
ortamında sunumlar şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

Etkililik Plan döneminde yapılması planlanan eğitimler pandemi nedeniyle 
birleştirilerek tek bir eğitim olarak internet ortamında gerçekleştirilmiş ve 
hedeflenen değerin üzerine çıkılmıştır. 

Etkinlik Eğitimin internet ortamında gerçekleştirilmesi nedeniyle maliyet 
kalemlerinde değişiklikler meydana gelmiştir. Eğitimin yerinde ve 
uygulamalı olarak yapılamaması nedeniyle maliyet düşmüştür. 

Sürdürülebilirlik Pandeminin devam etmesi durumunda internet ortamında 
gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılımın artırılması için tanıtım ve 
bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Çölleşme ile mücadele 
kapsamında düzenlenen etkinlik 
sayısı (Kümülatif) 

25% 34 40 40 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı'nın yıllık olarak 
ilerlemesinin takip edilmesi, veri giriş sisteminin tanıtımı yapılarak veri girişi 
gösterilip katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 
düzenlenen teknik komite toplantısına paydaş kurum ve kuruluşlardan 
yaklaşık 40 uzman katılım sağlamıştır. ATD projesi kapsamında online 
Uygulamalı Çiftçi okulları ile ATD uluslararası Bilgi Paylaşım Platformu 
kurulmuştur. ATD eğitim çalıştayı ve Uluslararası Çölleşme ile mücadele 
eğitimi online olarak gerçekleşmiştir. ATD Karar Destek Sisteminin 
kurulması kapsamında çalıştay düzenlenmiştir. 
Ülkemin mevcut arazi tahribatının durumu ve trendlerinin izlenmesini ve 
ATD hedeflerinin oluşturulmasına katkıda bulunacak ATD karar destek 
sisteminin kurulumu için içerik ve yol haritası belirlenmesine yönelik 
toplantı gerçekleşmiştir. 
Yürütülen etkinlikler ile arazi tahribatı ve çölleşme ile mücadelede kapasite 
gelişimi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile ATD’nin uygulanması 
için gerekli kapasite ve alt yapı güçlendirilecektir.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Tablo 79.p: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A5) İklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek 

Hedef (H5.2) Çölleşme/Arazi tahribatı ve erozyona maruz bölgelerin izleme 
değerlendirme alt yapısını oluşturmak 

H5.2Performansı (%100%30)+ (%100%30)+(%100%30)+(%100x10)= 
%30+%30+%30+%10= %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Havza izleme sistemlerinin 
tamamlanma oranı (Kümülatif)  

30% 60 80 80 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 11.Kalkınma Planı’ndaki 405.1 no’lu politika hedefine katkı 
sağlanmaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Paydaş kurumlardan veri almada karşılaşılan güçlükler, ülkemizdeki 
salgın hastalık nedeniyle Kamu Kurumlarında dönüşümlü ve esnek 
çalışma sisteminin işleri yavaşlatması sürdürülebilirlik açısından risk 
oluşturmaktadır. 
Söz konusu riske yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve 
koordinasyona yönelik toplantı, resmi yazışma ve iletişimin artırılması 
çalışmaları yürütülecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Dinamik su ve rüzgâr erozyonu 
izleme sistemleri güncellenme 
ve geliştirme oranı (Kümülatif) 

30% 50 70 70 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik İzleme sistemleri başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi 
değişiklikler meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir 
değişiklik olmamıştır.  

Etkililik 11. Kalkınma Planında yer alan Küresel Gelişmelerin Türkiye Etkileşimi 
kısmının 103. maddesinde yer alan toprak ve su kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde; paydaş 
kurum/kuruluşlar tarafından veri paylaşımının yapılmaması, izleme 
sistemlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarca altlık olarak kullanımının 
sağlanamaması riski bulunmaktadır.  Söz konusu risklere yönelik paydaş 
kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve koordinasyona yönelik toplantı, 
resmi yazışma ve iletişimin artırılması çalışmaları yürütülecektir. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Ulusal arazi örtüsü izleme 
sisteminin tamamlanma oranı 
(Kümülatif) 

30% 10 30 30 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde paydaş kurum/kuruluşlar 
tarafından veri paylaşımı konusunda gerekli katkının sağlanamaması riski 
bulunmaktadır. 
Söz konusu riske yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve 
koordinasyona yönelik toplantı, resmi yazışma ve iletişimin artırılması 
çalışmaları yürütülecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Sonuçlanan araştırma proje 
sayısı (Kümülatif) 

10% 3 7 7 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Ülkemizin %65’ini içeren kurak ve yarı kurak alanların sürdürülebilir 
yönetimi,  sürdürülebilir arazi kullanımı, arazi bozulumunun önlenmesi ve 
iklim değişikliğine uyum sağlanması için Ar-Ge çalışmaları 
yürütülmektedir.  
Burdur, Gediz ve Büyük Menderes Havzalarında Oyuntuların Oluşumu ve 
Rehabilitasyonu Projesi; Hümik Asit Yapıştırılmış Klinoptilolit Madeninin 
Rüzgar Perdelerinde Kullanılabilecek Bazı Bitki Türleri Gelişimi Üzerine 
Etkisi Projesi; Marjinal (Tuzlu-Alkali) ve Rüzgar Erozyonundan Etkilenmiş 
Alanlarda Bazı Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Adaptasyonu 
Projesi; Ahlat Popülasyonlarındaki İri Meyveli Tiplerin belirlenmesi, 
Moleküler Karakterizasyonu, Vejetatif Çoğaltma Kapasiteleri ile Kurak ve 
Yarı Kurak Alanlarda Kullanım İmkânlarının Belirlenmesi Projeleri 2020 yılı 
içerisinde tamamlanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde Ar-Ge çalışmalarının 
yürütüldüğü sahalarda yaşanan sosyal problemler riski bulunmaktadır. 
Söz konusu riske yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve 
koordinasyona yönelik iletişimin artırılması çalışmaları yürütülecektir. 

Tablo 79.r: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A5) İklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek 

Hedef (H5.3) Çölleşme/Arazi tahribatı ve erozyonla mücadelede plan ve projeler 
hazırlamak 

H5.3Performansı (%100x%20)+ (%100x%60)+(%100x%20) = %20+%60+%20= %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 
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Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Entegre mikro havza 
rehabilitasyon uygulama proje 
sayısı (Kümülatif) 

20% 16 20 20 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde paydaş kurum/kuruluşlar 
tarafından veri paylaşımı konusunda gerekli katkının sağlanmaması riski 
bulunmaktadır. 
Söz konusu riske yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve 
koordinasyona yönelik toplantı, resmi yazışma ve iletişimin artırılması 
çalışmaları yürütülecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Ağaçlandırma, erozyon 
kontrolü, sel, çığ, heyelan vb 
uygulama projeleri sayısı 
(Kümülatif)   

60% 102 165 165 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Gelişen veya öngörülen bazı tabii afetler için bazı kurumlardan, 
valiliklerden veya yerel yönetimlerden acil proje talepleri gelmektedir. 
Gerek anılan hedef kapsamında ve gerekse durumun aciliyetine binaen 
sel kontrolü, heyelan kontrolü, çığ kontrolü gibi konularda projeler 
geliştirilip ivedilikle talep eden kurum veya birimlere iletilmektedir. 
Hazırlanan proje veya çalışmalar ilgisine göre Orman Genel Müdürlüğü, 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü gibi uygulayıcı veya yatırımcı kurumlara gönderilmektedir. 
Anılan kurumlar kendi iş plan ve programları çerçevesinde projeleri 
uygulamakta veya kendi çalışmalarında kullanmaktadır. Söz konusu 
projelerin yatırımcı veya uygulayıcı kurumlar tarafından kullanılması bahse 
konu hedefin gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Hedeflenen değerlere ulaşmak için yapılan proje veya çalışmalarda 
öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır 

Sürdürülebilirlik Pandemi sebebiyle gerek yüklenici firmaların ve gerekse personelimizin 
araziye gidiş ve dönüşlerinde bir kısım kısıtlar söz konusu olabilmektedir. 
Eldeki imkanlar çerçevesinde bu kısıtlar aşılmaya çalışılmıştır. 
İlgili kurum veya birimlere gönderilen proje veya çalışmaların 
değerlendirilmesinde pandemi nedeniyle gecikmeler söz konusu 
olabilecektir. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Uygulanan model proje sayısı 
(Kümülatif) 

20% 3 6 6 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Ülkemizin %65’ini içeren kurak ve yarı kurak alanların sürdürülebilir 
yönetimi,  sürdürülebilir arazi kullanımı, arazi bozulumu ve erozyonun 
önlenmesi ve iklim değişikliğine uyum sağlanması için model projeler 
yapılmaktadır. Kastamonu İli, Tosya İlçesinde Model Erozyon ve Sel 
Kontrol tesisi 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde model saha 
çalışmalarının yürütüldüğü sahalarda yaşanan sosyal problemler riski 
bulunmaktadır. Söz konusu riske yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha 
fazla işbirliği ve koordinasyona yönelik iletişimin artırılması çalışmaları 
yürütülecektir. 

Tablo 79.s: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A5) İklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla etkin mücadele etmek 

Hedef (H5.4) İklim değişikliğinin tarım üzerine olası etkilerini ölçmek ve tedbir almaya 
yönelik öneriler geliştirmek 

H5.4Performansı (%100x%30)+ (%100x%30)+(%100x%20)+(%100x20)= 
%30+%30+%20+%20= %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 İklim değişikliğine uyum ve 
tarımsal kuraklık proje sayısı 
(Kümülatif)  

30% 11 14 16 167% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik 2020 yılı sonu itibari ile 5 proje tamamlanmıştır. Yürütülen Ar-Ge projeleri 
uzun süreli projeler olduğundan halen devam etmekte olan projeler, sonuç 
raporları yayınlanması kararı verildiğinde tamamlanmış kabul edilecektir.  
Yürütülmekte olan projeler tamamlandığında; iklim değişikliğinin tarım 
üzerine olan etkilerine karşı uyum sağlamak üzere tedbir ve öneriler 
getirmek,  tarımsal kuraklığı belirlemek, izlemek ve kuraklığa hassas 
alanları belirleyerek haritalar üretmek ve kuraklığa karşı öneri ve tedbirler 
oluşturularak tarımsal planlama için stratejiler geliştirilmesine katkı 
sağlanacaktır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Göstergeler tamamlandıkça yayınlanan sonuç raporları ilgili kurumlarla 
paylaşılacak olup risklerin ortadan kaldırılmasına fayda sağlayacaktır. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Emisyonları ölçme, izleme ve 
azaltım proje sayısı (Kümülatif) 

30% 4 6 6 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Yürütülen Ar-Ge projeleri uzun süreli projeler olduğundan halen devam 
etmekte olan projeler, sonuç raporları yayınlanması kararı verildiğinde 
tamamlanmış kabul edilecektir.  
Projeler ile tarımsal faaliyetlerden kaynaklı atmosfere salınan sera 
gazlarının ölçüm, izleme ve raporlanması ile sera gazlarının azaltımına 
yönelik tedbir, öneriler ve stratejilerin geliştirilmesi sağlanacaktır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Projeler tamamlandıkça yayınlanan sonuç raporları ilgili kurumlarla 
paylaşılacak olup risklerin ortadan kaldırılmasına fayda sağlayacaktır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Tarım ve mera topraklarında 
erozyonu belirlemek ve önlemek 
için yapılan proje sayısı 
(Kümülatif) 

20% 9 13 13 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik 2020 yılı sonu itibari ile 4 proje tamamlanmıştır. Yürütülen Ar-Ge projeleri 
uzun süreli projeler olduğundan halen devam etmekte olan projeler, sonuç 
raporları yayınlanması kararı verildiğinde tamamlanmış kabul edilecektir.  
Yürütülen projeler tamamlandığında tarım topraklarında ve meralarda 
sürdürülebilir tarım için toprak ve su kaynaklarının korunumu, arazi 
bozulumunu ve erozyonu önleyici tedbirlerin geliştirilmesine katkı 
sağlayacaktır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Göstergeler tamamlandıkça yayınlanan sonuç raporları ilgili kurumlarla 
paylaşılacak olup risklerin ortadan kaldırılmasına fayda sağlayacaktır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Arazi kullanımı, arazi kullanım 
değişikliği ve ormancılık 
sektöründen kaynaklı seragazı 
emisyonu ve yutak raporu 
sayısı (Kümülatif)  

20% - 2 2 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  
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Etkililik İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve 
raporlanması Ülkemizin sorumlulukları arasındandır. AKAKDO 
sektöründen kaynaklı yutak ve emisyon hesaplamaları ile ülkemizde sera 
gazı emisyonlarının tutumuna ne kadar katkı sağladığı belirlenmektedir.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik AKAKDO hesaplamaları ve raporlamaları Ulusal ve Uluslararası düzeyde 
uzmanlık isteyen bir konu olması nedeniyle, bu konuda uzmanlaşmış 
personellerin aynı yerde istihdam edilmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca 
hesaplamalar için kurum/kuruluşlar tarafından veri paylaşımında 
yaşanacak problemlerin olma riski bulunmaktadır. Söz konusu riske 
yönelik paydaş kurum/kuruluşlarla daha fazla işbirliği ve koordinasyona 
yönelik toplantı, resmi yazışma ve iletişimin artırılması çalışmaları 
yürütülecektir. 

Tablo 79.ş: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A6) Biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef (H6.1) Genetik kaynakları korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak 

H6.1Performansı (%100x%30)+ (%100x%50)+(%100x%20) = %30+%50+%20= %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Halk elinde ve Araştırma 
Enstitülerinde canlı olarak 
korunan hayvan ırkı sayısı 
(Kümülatif) 

30% 25 25 25 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. konularda herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Arazi ve tohum gen 
bankalarında korunan bitki 
örneğindeki artış oranı  

50% 1,24 0,5 8,93 1786% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Başlangıç dönemi itibari ile iç ve dış çevrede değişiklikler meydana 
gelmemiştir.  

Etkililik Gen bankalarına gelen materyal sayısı, ülkesel projeler, yerel çeşit 
toplama programları, uluslararası kuruluşlardan gelen materyal gibi 
nedenlerle yıldan yıla dalgalanma gösterdiğinden artış olmuştur. 
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Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Covid 19 pandemi döneminin etkisinin önümüzdeki dönemde ortaya 
çıkması beklenmektedir.  Bu etki ile gen bankasına gelen tohum sayısında 
azalma öngörülmektedir.  

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Gıda endüstrisinde kullanılan 
yerli starter kültürlerin 
geliştirilmesine yönelik yapılan 
proje sayısı (Kümülatif) 

20% 1 3 3 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamış hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır.  

Etkililik Yürütülen projelerde starter kültür olarak kullanılma olanağı bulunan 
mikroorganizmalar izole edilip tanımlanarak Ulusal Starter Kültür Gen 
Bankasında muhafaza altına alınmış ve ürün denemeleri 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyetler hem gen bankasının 
geliştirilmesi hem sektör ihtiyaçlarının karşılanması hem de Onbirinci 
Kalkınma Planı hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Araştırma Kurumlarımız ile özellikle de Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü ile yakın temas ve işbirliğinde bulunulması ve ihtiyaç 
duyulması durumunda Bakanlığımız Ar-Ge Destek Programı kapsamında 
çağrıya çıkılması ile proje sayısının belli bir seviyede tutulmasına ve risk 
oluşumun engellenmesine çalışılmaktadır.  

Tablo 79.t: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A6) Biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef (H6.2) 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi korunan alanlarda etkin yönetimi 
sağlamak ve tabiat turizmini geliştirmek 

H6.2Performansı (%100x%15)+(%100x%15)+(%97x %40)+(%100 x%15)+(%100x%15) 
=%15+%15+%38,8+%15+%15 = %99 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Korunan alan plan sayısı 
(Kümülatif) 

15% 239 299 371 220% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamış hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır. 
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Etkililik Yapılan planlar ile planlama sürecindeki bilimsel ve teknik araştırma 
faaliyetleri ile alanların kaynak değerleri ortaya konulmakta, korunan alana 
gelen ziyaretçilerin bilinçlendirilmesine yönelik plan kararları 
oluşturulmaktadır. Korunan alan planları; 11. Kalkınma Planı – “2.4.7. 
Çevrenin Korunması 717. Ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin 
korunması, onarımı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik 
kara ve denizde korunan alan miktarı artırılarak doğa koruma alanlarının 
etkin yönetimi gerçekleştirilecektir.” hedefine katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Hazırlıkları tamamlanan taslak planlar kanun gereği ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşlerine sunulmaktadır. Dolayısıyla ilgili paydaşların 
korunan alan ve plana ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin elde edilmesi 
süreci zaman almaktadır. Paydaşlarla koordinasyonun geliştirilmesi ve 
hızlandırılması için kurumlar arası işbirliğine önem verilecektir.  

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Korunan alanlarda hazırlanan 
proje sayısı (Kümülatif) 

15% 264 389 389 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik 
olmadığından, tespit ve ihtiyaçlarda değişim ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Korunan alanların sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak; ziyaretçi 
merkezi, yönetim merkezi, doğa eğitim merkezi, günübirlik kullanım 
alanları, kamp alanları vb. destek üniteleri ve tesisler için projeler 
hazırlanarak 11. Kalkınma Planında; “713.3. Toplumun çevre bilincini 
artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim 
konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.” 
hedefine katkı sağlanmaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Teknik kapasitenin yetersizliğine bağlı risklerin ortadan kaldırılmasına 
yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenerek Bölge Müdürlüğü teknik 
personelinin özellikle proje hazırlama ve inceleme konusunda kapasitesi 
artırılacaktır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Ziyaretçilere yönelik alt ve/veya 
üst yapı tesisi yapılan korunan 
alan sayısı (Kümülatif) 

40% 359 539 533 97% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik 
meydana gelmemiştir. Ancak artan ziyaretçi sayısı ile birlikte yeni ziyaretçi 
altyapı ve tesisi yapılması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Stratejik plan 
döneminde bu ihtiyaç karşılanacaktır. Bu sebeple tespit ve ihtiyaçlarda 
değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır.                                                                                                                                                                                     
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Etkililik Ziyaretçilere yönelik yapılan tüm alt ve/veya üst yapı tesislerle 11. 
Kalkınma Planının temel amaçlarından “713.3. Toplumun çevre bilincini 
artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim 
konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.” 
amacına ve “717. Ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin korunması, 
onarımı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik kara ve 
denizde korunan alan miktarı artırılarak doğa koruma alanlarının etkin 
yönetimi gerçekleştirilecektir.” hedefinin gerçekleştirilmesine de katkı 
sağlanmıştır. 

Etkinlik Hedeflenen sayıda ziyaretçi altyapı ve tesisi yapılmış olup bu performans 
gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi bir ek maliyet oluşmamıştır.                                                                                                                                                                                                                         

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. Ancak yıllık bütçe ödeneklerinde artış veya azalış 
meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte söz konusu değişiklikler 
önceden öngörülemeyeceği için riskin ortadan kaldırılmasına yönelik 
önlem alınamamaktadır.                                                                                                                                                                                    

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Korunan Alan Yönetim 
Etkinliğinin İzlenmesi (METT) 
rapor sayısı (Kümülatif) 

15% 242 342 342 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik 
olmadığından hedef,  performans, tespit ve ihtiyaçlarda değişme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkililik Yapılan değerlendirmeler ile korunan alanların yönetimindeki eksiklikler, 
iyi uygulama örnekleri tespit edilmiş, iyi uygulama örneklerinin diğer 
alanlarda yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Korunan alanlarda yönetim 
etkinliğinin izlenmesi çalışmaları ile alanların yönetimindeki eksiklikler ile 
olumlu gelişmeler tespit edilmiştir. Bu sayede 11. Kalkınma Planının 
politikalarından “717. Ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin korunması, 
onarımı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik kara ve 
denizde korunan alan miktarı artırılarak doğa koruma alanlarının etkin 
yönetimi gerçekleştirilecektir.” politikasına hizmet edilmiştir.   

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik METT sürecine sahiplenmedeki değişimler, iklim şartları, dönemsel 
personel yetersizliği, salgın hastalıklar, personel değişkenliği nedeniyle 
tecrübeli elemanların azalması nedenleriyle iş ve işlemlerin aksaması riski 
bulunmaktadır.  
METT sürecinin önemi benimsetilerek, METT neticeleri düzenli olarak üst 
yönetim, taşra teşkilatı ve paydaşlarla paylaşılmalıdır. Taşranın personel 
değişkenliği ve personel yetersizliği sorunlarının çözümlenmesi için 
çalışmalar yürütülmelidir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Tabiat Turizmi Eylem Planı 
kapsamında düzenlenen faaliyet 
sayısı (Kümülatif) 

15% 230 540 843 198% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik 
olmamıştır. Hedef, performans, tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 



 

 

315 

 

 

Etkililik Doğa turizmi faaliyetlerinin uygulanması sonucu, korunan alanlara olan ilgi 
artmış, koruma bilinci gelişmiş ve buna bağlı olarak ziyaretçi sayısı 
artmıştır.  
Doğa turizmi faaliyetlerinin uygulanması; “11. Kalkınma Planı - 425. Daha 
fazla gelir bırakan turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, konaklama süresinin 
uzatılması, konaklama dışı harcama alanlarının yaratılması ve harcama 
eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması yoluyla kişi başı harcama 
artırılacaktır,  
710. Kırsaldaki üretim ve yaşam biçimlerinin sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına yönelik kırsal mirasın yaşatılması, tabiat ve kültür 
varlıklarının korunması sağlanacaktır,  
713. Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve 
sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK’lar 
arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci 
artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır” politikalarına katkı 
sağlamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Tablo 79.u: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A6) Biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef (H6.3) Doğal, tarihi ve kültürel kaynak değerlere sahip alanları tespit ederek 
korunan alan olarak ilan etmek, sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

H6.3Performansı (%100x%20)+(%100x %20)+(%100x%20)+(%100 x%20)+ 
(%100x %20) =%20+%20+%20+%20+%20 = %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Gerçekleştirilen etüt envanter 
sayısı (Kümülatif) 

20% 75 105 109 113% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren dış çevrede öngörülemeyen küresel 
salgın meydana gelmiş olup, söz konusu salgın etüt envanter çalışmalarını 
olumsuz yönde etkilememiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe ihtiyaç 
duyulmamıştır. 

Etkililik Ülke genelinde herhangi bir yasal koruma statüsü bulunmayan hassas ve 
sulak alanlarda etüt-envanter çalışmaları yapılarak, koruma statüsüne 
uygun alanların ilanına altlık teşkil edecek çalışmalar yürütülmüştür. 
Hassas ve sulak alanlarda yürütülen etüt-envanter çalışmaları; “11. 
Kalkınma Planı - 717. Ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin korunması, 
onarımı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik kara ve 
denizde korunan alan miktarı artırılarak doğa koruma alanlarının etkin 
yönetimi gerçekleştirilecektir” politikasına katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Gösterge değerine ulaşılması için herhangi ilave bir maliyete ihtiyaç 
duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 İlan edilen korunan alan sayısı 
(Kümülatif) 

20% 581 605 620 163% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren dış çevrede küresel salgın 
meydana gelmiş, ancak salgın ilan çalışmalarını olumsuz yönde 
etkilememiştir.  
Tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik Korunan alan (Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, 
yaban hayatı geliştirme sahası, yaban hayatı koruma sahası, sulak alan, 
mağara vb.) sayısının arttırılmasına yönelik tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 
Korunan alan ilan çalışmaları; “11. Kalkınma Planı - 717. Ekosistemler ve 
ekosistem hizmetlerinin korunması, onarımı ve sürdürülebilir kullanımının 
sağlanmasına yönelik kara ve denizde korunan alan miktarı artırılarak 
doğa koruma alanlarının etkin yönetimi gerçekleştirilecektir” politikasına 
katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Gösterge değerine ulaşılması için herhangi ilave bir maliyete ihtiyaç 
duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Sulak alanlarda yapılan 
yönetim planı sayısı  (revize 
dahil) (Kümülatif) 

20% 56 60 66 250% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren dış çevrede küresel salgın 
meydana gelmiş, ancak salgın yönetim planı hazırlama süreçlerini 
olumsuz yönde etkilememiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe ihtiyaç 
duyulmamıştır. 

Etkililik Sulak alanlarda flora-fauna, hidroloji, sosyo ekonomik yapı vb. bilgileri 
içeren yönetim planlaması aşamasında veri olarak kullanılan bilgilerin 
hazırlanmasına yönelik proje çalışmaları yapılmıştır. Tahsis edilen 
ödenekler ile yapılan ihalelerde meydana gelen tenzilat sebebiyle ilave 
sulak alan yönetim planı ve revizesi yapıldığı için yönetim planı hedefinde 
sapma olmuştur. 
Sulak alanlarda yaşanan sorunlar ortaya konularak tüm ilgi grupları ile 
birlikte bu sorunların yönetilmesine dair çözümler üretilmiştir. 
Sulak alanlara yönelik hazırlanan yönetim planları; “11. Kalkınma Planı - 
717. Ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin korunması, onarımı ve 
sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik kara ve denizde korunan 
alan miktarı artırılarak doğa koruma alanlarının etkin yönetimi 
gerçekleştirilecektir” politikasına katkı sağlamıştır. 

Etkinlik 
Gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete ihtiyaç 
duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Sulak alanlarda, alt yapı ve üst 
yapı tesislerinin yapılacağı alan 
sayısı (Kümülatif) 

20% 47 49 49 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren dış çevrede küresel salgın 
meydana gelmiş, ancak salgın sulak alanlara yönelik alt ve üst yapı 
çalışmalarını olumsuz yönde etkilememiştir. Tespit ve ihtiyaçlarda 
değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik Sulak alanların tanıtılması ve etkin yönetiminin sağlanması maksadıyla 
yapılan çalışmalar, alt ve üst yapıya yönelik destek ünitelerine olan ihtiyacı 
karşılamıştır. 
Sulak alanlarda yapılan alt/üstyapı destek üniteleri; “11. Kalkınma Planı - 
717. Ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin korunması, onarımı ve 
sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik kara ve denizde korunan 
alan miktarı artırılarak doğa koruma alanlarının etkin yönetimi 
gerçekleştirilecektir” politikasına katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Hazırlanan dış kaynaklı proje 
sayısı (Kümülatif) 

20% 5 8 8 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik 
olmamıştır. Tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik Tabiatın korunması konusunda taraf olduğumuz uluslararası 
sözleşmelerin ve AB entegrasyon sürecinin etkin uygulanmasına yönelik 
projeler hazırlanarak ülkemizin doğa koruma politikalarının belirlenmesine 
imkan sağlanmıştır.  
Bu kapsamda; Türkiye’deki Ramsar Alanlarında Koruma Tedbirlerinin ve 
Su Kalitesinin Artırılması Projesi hazırlanmış ve IPA-3 dönemine 
sunulmuştur.Hazırlanan ulusal ve uluslararası proje; “11. Kalkınma Planı. 
713. Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve 
sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK’lar 
arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci 
artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır” politikasına katkı 
sağlamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Tablo 79.ü: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A6) Biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef (H6.4) Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve devamlılığını sağlamak, 
bilinçlendirme çalışmaları yapmak 

H6.4Performansı (%100x%25)+(%60x %25)+ (%100x%25)+(%100 x%25)= 
%25+%15+%25+%25= %90 
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Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Bölge Müdürlüklerimize bağlı İl Şube Müdürlüklerine gelen talepler 
doğrultusunda doğa eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ancak 2020 Yılı 
içerisinde küresel COVİD-19 salgını nedeni ile okullarda uzaktan eğitime 
geçilmesi belirlenen hedefin altında gerçekleşmesine yol açmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Milli Eğitimlere bağlı okullarda düzenlenen doğa eğitim faaliyetleri okulların 
kapanması sebebiyle tamamlanamamış olup, küresel COVİD-19 salgını 
dışsal faktör olduğu için önlem öngörülememektedir. Kısıtlamaların 
kalkması halinde söz konusu gerçekleşmeler dikkate alınarak hedeflenen 
düzeyde gerçekleşme sağlanmasına çalışılacaktır. 

Sorumlu Birim DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Biyolojik çeşitliliğe dayalı 
geleneksel bilgilerin belirlendiği 
il sayısı (Kümülatif) 

25% 7 21 21 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  

Etkililik Mart ayından itibaren başlayan pandemi nedeniyle bahar aylarında saha 
çalışmalarına ara verilmiş, yaz aylarında yeniden başlanarak yılsonu 
hedefine ulaşılmıştır. Böylece Bursa, Mersin, Kayseri, Gümüşhane, 
Şanlıurfa, İzmir, Kırklareli, Trabzon, Van, Isparta, Sinop, Bartın, Aksaray, 
Mardin illerinin de saha çalışmalarının tamamlanması ile performans 
göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Elde edilen bilgiler Geleneksel Bilgi 
Yönetim Sistemine kaydedilmiştir. 
Performans göstergesi gerçekleşmeleri 11. Kalkınma Planında yer alan 
412.1 ve 716.1 nolu politika tedbirlerinde belirtilen biyolojik çeşitliliğe 
dayalı geleneksel bilgi kayıt altına alınarak Ar-Ge amaçlı kullanıma 
sunulması hedefine katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde pandeminin etkileri risk 
oluşturmaktadır. Proje kapsamında yaşlı bireylerle yüz yüze görüşme 
yapılması gerektiğinden pandeminin yükselişte olduğu dönemlerde saha 
çalışmalarına ara verilmektedir. Saha çalışmaları il bazında iki yıla 
yayıldığından kaybedilen süre telafi edilebilmektedir.  

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Biyolojik çeşitlilik konusunda 
okullarda düzenlenen eğitim 
sayısı (Kümülatif) 

25% 4.945 7.695 6.602 60% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılında küresel ölçekli COVİD-19 salgını olması sebebiyle 
hedeflenenden düşük seviyede gerçekleşme meydana gelmiştir.  Salgın 
sebebiyle kapalı olan okulların açılması ile hedefin gerçekleşmesine 
yönelik çalışmalar yürütülecektir.  Performans göstergelerinde değişiklik 
ihtiyacı bulunmamaktadır. 
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Etkililik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda gençlerimize tabiat sevgisi ve 
biyoçeşitlilik hakkında bilinçlendirme eğitimleri verilmesi hedeflenmiştir. 
Ancak salgın sebebiyle okulların kapanması hedefin gerçekleşmesine 
olumsuz yönde etki yapmıştır. MEB’e bağlı okullarda düzenlenen doğa 
eğitimleri; “11. Kalkınma Planı - 713. Çevre konusunda kurum ve 
kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, 
mahalli idareler ve STK’lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, 
toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır” 
politikasına hizmet etmektedir. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin sürdürülebilirliğinde öngörülemeyen nedenlerle 
(dışsal faktör) okulların kapanması, hedefin gerçekleşmesinde risk faktörü 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Av ve avcılık konusunda eğitim 
verilen kişi sayısı (Kümülatif) 

25% 128.000 148.000 164.339 182% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılı Mart ayı itibariyle COVİD 19 virüsü Pandemisi nedeniyle iç ve dış 
çevrede değişiklik meydana gelmiştir. Pandemi kısıtlamaları dönemlerinde 
kurslar açılamamış ancak,  kısıtlamaların kaldırıldığı dönemlerde açılan 
kurslarla 2020 yılı hedeflerine ulaşılmıştır. Hedef ve performans 
göstergesinde değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik Sürdürülebilir yaban hayatı ve av yönetimini sağlamak, Kara Avcılığı 
Kanunu kapsamında tüm avcıların eğitimli, belgeli ve bilinçli hale 
getirilerek yasal platforma çekilmesi için avcı eğitim kursları açılarak aday 
avcıların kurs talepleri karşılanmıştır.  Ülke genelinde açılan avcı temel 
eğitim kursları ; “11. Kalkınma Planı - 713. Çevre konusunda kurum ve 
kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, 
mahalli idareler ve STK’lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, 
toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır” 
politikasına katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Sektörlere özgü doğa 
korumaya yönelik etki ve 
değerlendirme rapor sayısı 
(Kümülatif) 

25% 400 1.000 1.055 109% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik 
olmamıştır. Hedef, performans, tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 
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Etkililik Doğa koruma politikalarının sektörel bazda entegrasyonunu sağlamak 
maksadıyla; sahalarda mevcut ekosistemin gereklilikleri değerlendirilerek 
alınması gerekli önlemlerin tespiti ve uygulanmasına yönelik ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 
Doğa korumaya yönelik sektörlere özgü etki ve değerlendirme raporları; 
“11. Kalkınma Planı 713. Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, 
yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve 
STK’lar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirilecek, toplumun çevre 
bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır ve 717. 
Ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin korunması, onarımı ve 
sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik kara ve denizde korunan 
alan miktarı artırılarak doğa koruma alanlarının etkin yönetimi 
gerçekleştirilecektir” politikalarına katkı sağlamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Tablo 79.v: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A6) Biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak 

Hedef (H6.5) Yaban hayatı ve av yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak 

H6.5Performansı (%100x%20)+(%100x %20)+(%100x%20)+(%100 x%20)+(%100x%20) 
=%20+%20+%20+%20+%20 = %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedefe ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldığından alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yaban hayatının izleneceği alan 
sayısı (Kümülatif) 

20% 276 559 559 100% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklik 
meydana gelmemiştir. Dolayısıyla tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik 
olmamış, buna bağlı olarak da hedef ve performans göstergeleri aynı 
kalmıştır. 

Etkililik Yaban hayatının izlenmesi ile türlere ilişkin alınması gereken tedbirler 
alınmış ve izlenen türlerin korunmasına yönelik iyileşme sağlanmıştır. 
Yaban hayatının izleme çalışmaları; “11. Kalkınma Planı - 716. Biyolojik 
çeşitliliğin ve genetik kaynakların tespiti, tescili, korunması, sürdürülebilir 
kullanımı, geliştirilmesi, izlenmesi ve kaçakçılığının önlenmesi 
sağlanacak, genetik kaynaklardan ve bağlantılı geleneksel bilgilerden elde 
edilen faydalar ülkemize kazandırılacaktır” politikasına katkı 
sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Üretimi yapılan nesli tehlike 
altındaki yaban hayvanı sayısı 
(Kümülatif) 

20% 1.038 1.448 1.543 123% 



 

 

321 

 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamış hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır.  

Etkililik Nesli tehlike altındaki hayvanların üretimini etkileyen hastalık ve yırtıcı 
etkisi vb. dışsal faktörlerin üretime etkisinin azaltılması sebebiyle gösterge 
değerinde hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. 
Bakanlığımıza bağlı yaban hayvanı üretme merkezlerimizde ihtiyaca 
yönelik bakım onarım ve malzeme alımı gerçekleştirilerek söz konusu 
merkezlerin fiziki koşulları iyileştirilmiştir.  
Nesli tehlike altındaki hayvanların üretme çalışmaları; “11. Kalkınma Planı 
- 716. Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların tespiti, tescili, korunması, 
sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi, izlenmesi ve kaçakçılığının 
önlenmesi sağlanacak, genetik kaynaklardan ve bağlantılı geleneksel 
bilgilerden elde edilen faydalar ülkemize kazandırılacaktır” politikasına 
katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Bakanlığımızca tahsis edilen 
ödenek ile kısırlaştırılan 
sahipsiz hayvan sayısı 
(Kümülatif) 

20% 87.000 302.000 304.000 101% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamış hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır. 

Etkililik Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması yerel yönetimlerce yapılmakta olup 
hayvan popülasyonu her geçen gün arttığından Bakanlığımıza hedefin 
üzerinde destek talebinde bulunulmuştur. Sahipsiz hayvanların 
kısırlaştırılmasına yönelik tahsis edilen ödenekler; “11. Kalkınma Planı - 
802. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri 
dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir” politikasına 
hizmet etmiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Orman içi sulara salımı yapılan 
doğal alabalık sayısı (Kümülatif) 

20% 17.163.000 24.563.000 25.313.000 110% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklik 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergesinde değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamıştır. 
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Etkililik Kurulu 3 adet Alabalık Üretim Merkezinde fiziki şartların iyileştirilmesi 
maksadıyla gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Tabii yaşamda yakalanarak 
üretim merkezlerinde çoğaltılan ve tekrar yakalandıkları yere bırakılan 
alabalıklar ile türlerin nesli güvence altına alınmaktadır.  
Üretimi yapılarak tabii ortamlarına bırakılan doğal alabalık üretim faaliyeti; 
“11. Kalkınma Planı - 716. Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların 
tespiti, tescili, korunması, sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi, izlenmesi 
ve kaçakçılığının önlenmesi sağlanacak, genetik kaynaklardan ve 
bağlantılı geleneksel bilgilerden elde edilen faydalar ülkemize 
kazandırılacaktır” politikasına katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Üretimi yapılan kanatlı av 
hayvanı sayısı (Kümülatif) 

20% 560.000 750.000 762.000 106% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç duyulmamış hedef ve performans göstergesi aynı kalmıştır. 

Etkililik Bilinçsiz ve aşırı avlanma, yaşama ortamlarının bozulması ve kontrolsüz 
ve aşırı zirai ilaç kullanımından dolayı tabiattaki sayılarında azalma 
görülen Kınalı keklik ve sülün türleri, üretim merkezlerinde çoğaltılarak 
tekrar tabii yaşama ortamlarına bırakılmaktadır. 
Av ve yaban hayatının desteklenmesi maksadıyla üretimi yapılarak tabii 
yaşam alanlarına bırakılan keklik ve sülün üretim faaliyeti; “11.Kalkınma 
Planı - 716. Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların tespiti, tescili, 
korunması, sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi, izlenmesi ve 
kaçakçılığının önlenmesi sağlanacak, genetik kaynaklardan ve bağlantılı 
geleneksel bilgilerden elde edilen faydalar ülkemize kazandırılacaktır” 
politikasına katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk 
bulunmamaktadır. 

 
 
Tablo 79.y: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A7) Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

Hedef (H7.1) Uluslararası alanda daha etkin bir şekilde yer almak ve uluslararası 
örgütlerin karar süreçlerine dahil olmak  

H7.1Performansı (%100x%25)+(%56x %25)+ (%100x%25)+(%100 x%25)= 
%25+%14+%25+%25= %89 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 Pandemisi önlemleri 
sebebiyle,  yabancı ülkelerle olan tarımsal ilişkilerimizin bu süreçte askıya 
alınmış ya da yavaşlamış olduğundan hedefte sapma gerçekleşmiştir. 
 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Covid-19 Pandemisi nedeniyle önlem alınamamıştır. 

Sorumlu Birim AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Uluslararası kurum/ 
kuruluşlarla ve AB’ye uyum 
kapsamında gerçekleştirilen 
etkinlik sayısı (Kümülatif) 

25% 41 158 291 214% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın ikinci altı aylık döneminde, pandemi şartları performans 
göstergeleri üzerinde olumlu etki yaratmıştır. 

Etkililik İkinci altı aylık dönemde, toplantıların online ortamda düzenlenmesi ve 
maliyet, zaman kısıtı bulunmaması sebebiyle planlanan sayının üzerinde 
etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal bir risk 
bulunmamaktadır. Önümüzdeki yıl pandemi sürecinin seyrine göre 
toplantıların fiziki ya da online ortamda gerçekleşme durumuna bağlı 
olarak etkinlik sayısında belirgin azalış/artış meydana gelebilecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 İmzalanan anlaşma, işbirliği, 
protokol, niyet beyanı, 
mutabakat zaptı vb. sayısı 
(Kümülatif) 

25% 12 39 27 56% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren Dünya genelinde etkisini gösteren 
Covid-19 Pandemisi önlemleri sebebiyle,  yabancı ülkelerle olan tarımsal 
ilişkilerimizin bu süreçte askıya alınması ya da yavaşlamasından dolayı, 
gösterge değerlerinde sapma gerçekleşmiştir. 

Etkililik Covid-19 Pandemisi önlemleri sebebiyle imzalanan anlaşma, işbirliği, 
protokol vb. sayısı hedefine ulaşılamamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır.  

Sürdürülebilirlik İkili İlişkiler kapsamında, iki ülke arasında anlaşma, protokol, mutabakat 
zaptı, sözleşme, niyet beyanı, vb. tarafların kararları neticesinde 
imzalanmaktadır.   

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 İkili ilişkiler kapsamında 
yürütülen üst düzey toplantı 
sayısı (Kümülatif) 

25% 99 299 328 115% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 Pandemisi iç ve dış çevrede 
göstergelere yönelik değişimler meydana getirmiştir. 

Etkililik Başlangıç döneminden itibaren Covid-19 Pandemisi önlemleri sebebiyle,  
yabancı ülkelerle olan tarımsal ilişkilerimiz askıya alınmış ya da 
yavaşlamış olmasına rağmen gösterge değerinde pozitif sapma 
gerçekleşmiştir.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesi, Dünya genelinde etkisini 
gösteren COVİD-19 Pandemisi önlemleri nedeniyle ilk altı yavaşlama 
sürecine girilmiştir. Ancak ikinci 6 aylık dönemde yürütülen çalışmalar ile 
gösterge hedefine ulaşılmıştır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Üretilen ve yayımlanan 
sürdürülebilir kalkınma 
gösterge sayısı (Kümülatif)  

25% 0 3 7 233% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Etkililik Resmi İstatistik Programında Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan 
Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, Bakanlığımız sorumlu birimleri 
tarafından üretilmekte, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK) 
kontrol ve değerlendirmelerinden sonra uygun bulunması halinde 
yayımlanma süreci tamamlanmakta olup, gerek sorumlu birimlerin 
gerekse TÜİK'in bu konuya göstermiş olduğu önem ve öncelikler nedeniyle 
(TÜİK yayım periyotu 2 yıldan 1 yıla çekilmiştir), Planda belirtilen hedef 
değerin üzerinde bir gerçekleşme olmuştur. Bakanlığımız sorumluluğunda 
bulunan 21 adet göstergeden 7 adet gösterge Bakanlığımız sorumlu 
birimleri (ÇEM 2 adet, DKMP 1 adet, SYGM 1 adet, TAGEM 1 adet ve 
OGM 2 adet) tarafından üretilmiş ve TÜİK tarafından 2020  yılında Haber 
Bülteni ile yayımlanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. konularda herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Tablo 79.z: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A7) Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

Hedef (H7.2) Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak 

H7.2Performansı (%100x%25)+(%0x %25)+(%0x%25)+(%67x%25)= 
%25+%0+%0+%16,75=%42 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri Covid-19 Salgın Tedbirleri kapsamında 
iptal edilmiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Eğitimler uzaktan olacak şekilde 2021 Ocak - Mart aylarında Bakanlığımız 
Merkez ve Taşra birimlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. 

Sorumlu Birim BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Performans Göstergesi  Hedefe 

Etkisi (%) 
Plan Dönemi 

Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Vatandaşa E-devlet uygulaması 
üzerinden sunulan hizmet sayısı 
(Kümülatif) 

25% 198 340 353 109% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Pandemi süreci ile birlikte yerinde bir gösterge seçildiği, bu göstergenin 
önümüzdeki dönemlerde de yeni hedeflerle desteklenmesi ve artırılması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Etkililik 11.Kalkınma Planında yer alan e-devlet uygulamalarının etkin ve verimli 
şekilde kullanılması maddesi ile paralel ilerlemektedir. Açılan 
uygulamaların kullanım düzeylerinin artırılması hedeflenmelidir. 
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Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Sık değiştirilen hizmet içerikleri ve bunlara bağlı E-devlet kapılarında 
değişiklik/yeniden düzenleme durumları sürdürülebilir artışın önünde bir 
engeldir.  

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Bilgi Güvenliği Farkındalık 
Eğitimleri verilen Bakanlık 
birimlerinin oranı  

25% 5 40 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler 
gereği eğitimler gerçekleştirilememiştir. 

Etkililik Farkındalık eğitimleri kapsamında iptal edilmiştir. Eğitimler uzaktan olacak 
şekilde 2021 Ocak - Mart aylarında Bakanlığımız Merkez ve Taşra 
birimlerini kapsayacak şekilde planlanmıştır. Gösterge 11. Kalkınma 
Planının Kamu Kurumlarında çalışan personele yönelik kişisel bilgilerin 
korunması alanında eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir 
amacına katkı sağlamaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Kişisel verileri korunması ve bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri verilmeye 
devam edecektir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

 Bakanlık veri merkezi 
sistemlerinin felaket kurtarma 
merkezinde yedeklenme oranı  

25% 20 25 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Bakanlığımız yeni veri merkezi kurulum projesi bulunduğundan gösterge 
bu proje ile birlikte tekrar değerlendirilecektir. 

Etkililik Bilgi Sistemlerinin sürdürülebilirliği ve güvenliği konusunda yasal 
yaptırımlar ve standartlara uyumluluk esastır. Standartlar ve uygunluklar 
(Compliance) göre aksiyon ve önlem alınmaktadır. Standartlar 
kapsamında ve denetim sonuçlarında bildirilen hedef ve gerçekleşme 
oranları önceden hesaplanmaktadır. Hedeflerin en az %80 olmak üzere 
gerçekleşmeleri sağlanmaktadır. 2020 yılsonu itibariyle gösterge 
gerçekleştirilememiştir. Yeniden planlama yapılacaktır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi esaslarının temel 
alınması ve teknik ve idari denetimler ile etkinlikler sağlanmaktadır. 
Hedefe ulaşılamadığı için herhangi bir maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. konularda herhangi bir risk bulunmamaktadır. Kurumun almış olduğu 
bilgi güvenliği sertifikaları, BİDB görev ve sorumlulukları, Başkanlık 
haricindeki merkez ve taşra birimlerinin bilişim teknolojilerini kullanarak 
birçok alanda iş ve işlemlerini gerçekleştiriyor olması devamlılığı 
sağlamaktadır. Kurumun bilişim sistemlerindeki kesintilerin ve veri kaybı 
riskinin azaltılması için veri merkezi kurulumu ile birlikte bu göstergenin 
yeniden planlanması sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. 
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%)    

(C-A)/(B-A) 

Bakanlık veri merkezinin 
kapasite gelişim oranı  

25% 5 15 10 67% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye 
yönelik ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe 
ihtiyaç bulunmamaktadır.  

Etkililik Bilgi Sistemlerinin sürdürülebilirliği ve güvenliği konusunda yasal 
yaptırımlar ve standartlara uyumluluk esastır. Standartlar ve uygunluklar 
(Compliance) göre aksiyon ve önlem alınmaktadır. Standartlar 
kapsamında ve denetim sonuçlarında bildirilen hedef ve gerçekleşme 
oranları önceden hesaplanmaktadır. Hedeflerin en az %80 olmak üzere 
gerçekleşmeleri sağlanmaktadır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi esaslarının temel 
alınması ve teknik ve idari denetimler ile etkinlikler sağlanmaktadır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. konularda herhangi bir risk bulunmamaktadır. Kurumun almış olduğu 
bilgi güvenliği sertifikaları, BİDB görev ve sorumlulukları, Başkanlık 
haricindeki merkez ve taşra birimlerinin bilişim teknolojilerini kullanarak 
birçok alanda iş ve işlemlerini gerçekleştiriyor olması devamlılığı 
sağlamaktadır.  
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Tablo 79.aa: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A7) Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

Hedef (H7.3) Kurumsal yönetim sistemini etkin hale getirmek  

H7.3Performansı (%0x%20)+(%100x %20)+ (%100x%20)+(%2 x%20) + (%1x %20) 
=%0+%20+%20+%4+%2 = %46 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Covit-19 Pandemi tedbirleri nedeniyle hizmet içi eğitimler 
gerçekleştirilememiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedef ilişkin sapma pandemi nedeniyle oluştuğundan alınacak önlem 
bulunmamaktadır. Sürecin devam etmesi halinde eğitimlerin uzaktan eğitim 
yolu ile yapılabilmesi için çalışmalar yürütülecektir. 

Sorumlu Birim EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performan
s (%)    

(C-A)/(B-A) 

 İnsan kaynakları hizmetlerinden 
yararlanan personelin 
memnuniyet oranı  

20% - 76 0 0% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılında yaşanan Covit-19 pandemi sürecinde eğitimler 
gerçekleştirilememiştir. Pandemi sürecinin devam etmesi halinde ilave 
tedbirler alınması gerekmektedir. 

Etkililik Covit-19 pandemi sürecinde Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığının 13.03.2020 
tarih ve E.897909 sayılı yazısına ve 13.03.2020 tarih ve E.889167 sayılı 
Bakan Yardımcılığı Olur’una istinaden Hizmet içi Eğitim Programları 
ertelenmiştir. Bu nedenle yılsonu hedefine ulaşılmamıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Pandemi sürecinin devam etmesi hedeflere ulaşmada risk oluşturmaktadır. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performan
s (%)    

(C-A)/(B-A) 

 Hizmet içi eğitimler 
kapsamında yabancı dil 
eğitimine katılan Ar-Ge 
personeli sayısı (Kümülatif)  

20% 50 183 186 102% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Yabancı Dil Eğitimi Kursunun süresi 3 ay olup, bitime 2 hafta kala tüm dünyayı 
etkileyen Covid-19 Pandemi olayı meydana gelmiştir. Salgının Ülkemizde 
ortaya çıkması kursun bitimine kısa bir süre kala olduğundan 2020 yılı 
performans göstergesi gerçekleşmesi pandemiden olumsuz etkilenmemiştir. 
Kursun son 2 haftası uzaktan eğitim şeklinde yapılarak toplam 3 ay süreli 
eğitim tamamlanmıştır. 

Etkililik Bakanlığımız bünyesindeki araştırma enstitülerinde görevli araştırmacı 
personelin bilimsel kalitesi yüksek uygulanabilir projeler geliştirebilmeleri 
hususu Kalkınma Planında yer alan hedef ve politikalara ulaşmada olumlu 
katkı sağlamaktadır. Yabancı Dil Kursları da bu amaca ulaşmada araştırmacı 
personeli daha donanımlı hale getirerek desteklemektedir. 

Etkinlik Bahse konu dönem içerisinde öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 Pandemi olayı büyük bir risktir. Önümüzdeki 
dönemde kursun yapılabilmesi için yüz yüze eğitimin başlaması 
gerekmektedir. Bunun için de salgının kontrol altına alınması büyük önem arz 
etmektedir.  
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Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performan
s (%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yeni yapılan hizmet binası 
sayısı (Kümülatif) 

20% 13 41 73 214% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planlama yapıldıktan sonra pandemi süreci ve tasarruf tedbirlerinden dolayı 
ödeneklerde kısıtlamaya gidilmiştir. 

Etkililik Bahse konu pandemi süreci ve tasarruf tedbirleri bundan sonraki dönemde 
hedefe ulaşmayı etkileyebilecektir. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Hedefe ulaşılmasını etkileyecek en büyük risk yaşanan pandemi süreci ve 
tasarruf tedbirleridir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performan
s (%)    

(C-A)/(B-A) 

 Yıllık planlanan hizmetiçi eğitim 
sayısı  

20% 371 600 14 2% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren Covid_19 pandemisinin gerçekleşmesi 
nedeniyle hizmet içi eğitimler yapılamamıştır.  

Etkililik Covid-19 pandemi süreci nedeniyle performans göstergesi değerine 
ulaşılamamıştır. Pandemi sürecinin devam etmesi durumunda hedeflenen 
değerlere ulaşılabilmesi için göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 
bulunabilir.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken tahmin edilen maliyetin ötesine 
geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde olağan dışı olayların 
oluşması (Covid-19 pandemisi) gibi belirlenemeyen sebepler riskleri 
arttırmaktadır.  
Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için tüm eğitimlerin 
uzaktan eğitim ile yapılması sağlanabilir. Ancak mesleki eğitimlerde 
uygulama eğitimleri de bulunduğundan sürdürülebilirlik konusunda riskler 
yaşanabilir. 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performan
s (%)    

(C-A)/(B-A) 

Hizmetiçi eğitimlere yıllık 
katılması planlanan personel 
sayısı  

20% 15.770 26.200 272 1% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren Covid 19 pandemisinin gerçekleşmesi 
nedeniyle hizmet içi eğitimlere katılım sağlanamamıştır.  

Etkililik Covid-19 pandemi süreci nedeniyle performans göstergesi değerine 
ulaşılamamıştır. Pandemi sürecinin devam etmesi durumunda hedeflenen 
değerlere ulaşılabilmesi için göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 
bulunabilir.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken tahmin edilen maliyetin ötesine 
geçilmemiştir. 
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Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde olağan dışı olayların 
oluşması (Covid-19 pandemisi) gibi belirlenemeyen sebepler riskleri 
arttırmaktadır.  
Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için tüm eğitimlerin 
uzaktan eğitim ile yapılması sağlanabilir. Ancak mesleki eğitimlerde 
uygulama eğitimleri de bulunduğundan sürdürülebilirlik konusunda riskler 
yaşanabilir. 

Tablo 79.ab: Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak İzleme ve Değerlendirme Tabloları 

Amaç (A7) Kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

Hedef (H7.4) Ar - Ge kapasitesini geliştirmek ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını 
sağlamak 

H7.4Performansı (%92x%50)+(%100x%50)= %46+%50= %96 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 2020 yılında Covit-19 nedeniyle bazı eğitim ve yayın faaliyetlerinde aksamalar 
oluşmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Pandeminin etkilerinin azalması ile planlanan eğitim ve yayın faaliyetlerine 
devam edilecektir. 

Sorumlu Birim TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performan
s (%)    

(C-A)/(B-A) 

“Tarımsal Yeniliklerin 
Yaygınlaştırılması Yayım 
Projeleri ve Tarımsal Yayım 
Projeleri” kapsamında işbirliği 
yapılarak uygulanmış ve 
uygulanmakta olan proje sayısı 
(Kümülatif) 

50% 118 180 175 92% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiş, tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik 
olmamıştır. 

Etkililik 2020 yılında Covit-19 nedeniyle bazı eğitim ve yayın faaliyetlerinde aksamalar 
oluşmuştur. 
 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken tahmin edilen maliyetin ötesine 
geçilmemiştir. 
 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 
 

Performans Göstergesi  Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 
Değeri  (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
Değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performan
s (%)    

(C-A)/(B-A) 

 Ar-Ge destek programı ve 
Kamu – Özel sektör işbirliği 
kapsamında yapılan proje sayısı 
(Kümülatif) 

50% 52 112 156 173% 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede göstergeye yönelik 
ciddi bir değişiklik olmadığından tespit ve ihtiyaçlarda değişikliğe ihtiyaç 
duyulmamıştır. 
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Etkililik Stratejik Planda öngörülen hedefin üzerinde oluşan gerçekleşme, Ar-Ge 
sonuçlarının ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesini sağlayan bilgi ve 
teknoloji transferi ile girişimcilik ve ticarileştirme faaliyetleri açısından daha 
hızlı yol alınabileceğine yönelik ümit vadetmesi bakımından önemlidir. 
Üniversite-özel sektör veya özel sektör-Bakanlık araştırma enstitüleri 
arasında bilgi ve teknoloji transferi konusunda azami güç birlikleri kurulması 
sağlanarak 11. Kalkınma Planında yer alan 350 numaralı  "Üniversiteler, 
araştırma altyapıları ve özel sektör arasında işbirlikleri ile bilgi ve teknoloji 
transferinin artırılmasına yönelik destek mekanizmaları uygulanacak ve 
arayüz yapıların kurumsal kapasiteleri geliştirilerek etkinliği artırılacaktır." 
hedefine katkı sağlanmaktadır. Yine Kalkınma Planında yer alan "Öncelikli 
sektörler başta olmak üzere araştırma altyapılarının, alanlarına göre kendi 
aralarında ve sanayi ile ulusal ve bölgesel düzeyde işbirliği yapmasına imkân 
verecek Ar-Ge platformlarının oluşturulması sağlanacaktır." hedefine uygun 
olarak yurt sathına yayılmış 48 Bakanlık araştırma enstitüsünün yetişmiş 
personel, arazi ve araştırma olanakları Ar-Ge faaliyeti yürütmek isteyen tüm 
kişi ve kurumlara açılmış ayrıca proje için gerekli finansmanı temin eden özel 
hukuk tüzel kişilikleri ile Bakanlık araştırma enstitülerinin ortaklaşa olarak Ar-
Ge projeleri yürütmesi teşvik edilerek işbirliği imkanları çeşitlendirilmiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken herhangi ilave bir maliyete 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik açısından herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

 
 

4. PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetim ve kontrol sistemini, mali 
saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
kullanımının sağlanması amacıyla performans yönetimi anlayışını getirmektedir. Performans 
yönetimi; stratejik planlama, program esaslı bütçeleme, performans değerlendirmesi ve 
faaliyet raporlarının birbirini takip ettiği döngüsel bir yönetim şeklidir. Performans yönetiminin 
en önemli bileşenlerinden birisi performans değerlendirmesidir. Performans değerlendirmesi 
yoluyla kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı 
incelenerek saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.  

Performans değerlendirmesi, kamu idarelerinin belirledikleri stratejik amaç ve hedeflere 
ulaşmak için izledikleri yolun, performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile 
yürütülen faaliyet ve projelerin ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların 
değerlendirilmesidir. Performans değerlendirmesi, yürütülen faaliyet ve projelerin etkinliğinin 
araştırıldığı bir geri bildirim mekanizmasıdır.  

Performans  bilgi  sistemi de, idarelerin  performansını  ölçmek  üzere bilginin  düzenli  olarak  
toplanması,  analiz  edilmesi, değerlendirilmesi  ve raporlanmasına yönelik kurulan sistemdir. 

Bu amaçla Stratejik Planda yer alan göstergelerden sorumlu birimler SGB.net sistemine, 
Performans Programında yer alan göstergelerden sorumlu birimler Bütçe Yönetim 
Enformasyon Sistemine (e-bütçe), gösterge gerçekleşmelerini dönemler halinde girmekte ve 
yılsonunda da performans değerlendirmesine esas teşkil edecek nakdi ve fiziki gerçekleşmeler 
ortaya konulmaktadır. 

Kamu idarelerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Stratejik Planın izleme ve 
değerlendirme çalışmaları yapılarak 2020 yılı değerlendirme raporu hazırlanmıştır.  2020 Yılı 
Performans Programı program bütçe esaslarına göre hazırlanmış, 3 er aylık dönemler halinde 
izlenerek raporlanmıştır. Stratejik Plan izleme tablolarına Faaliyet Raporunun “Stratejik Planın 
Değerlendirmesi” başlığı altında, Performans Programı İzleme tablolarına da Faaliyet 
Raporunun “Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi” başlığı altında yer verilmiştir. 

Ayrıca ilgili mevzuat gereği hazırlanan Stratejik Plan “2020 Yılı Sonu İzleme ve Değerlendirme 
Raporu” Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir. 
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IV) KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLEMEYEN KURUMSAL KAPASİTE İHTİYAÇLARI 

Stratejik Planda yer alan hedeflere ulaşmada kurumsal kapasite ihtiyaçları bakımından 
personel politikası ve mali kaynak konularında yetersizlikler öne çıkmaktadır. Ancak özelikle 
araştırma, eğitim ve denetleme gibi uzmanlık isteyen faaliyetlerde görevli Bakanlık 
personelinin tayin, atama vb. hareketlerinde norm ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması 
önem arz etmektedir. Bütçe kısıtlarından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi için tahsis 
edilen ödeneklerin, stratejik hedefler önceliklendirilmek suretiyle planlanması için gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

B. ÜSTÜNLÜKLER 

 Güçlü teşkilat yapısı  

 Tarımsal üretim, gıda denetimi, orman ve su kaynaklarının yönetiminde sahip olduğu yetki 

 Uluslararası kuruluşlarla olan güçlü bağlar 

 Tarımsal üretime verilen destekler  

 Büyük ovaların tarımsal sit alanı olarak belirlenmesi 

 Bakanlığın araştırma ve geliştirme kapasitesi 

 Farklı disiplinlerde uzman insan kaynağına sahip olması 

 Kurum çalışanlarının memnuniyeti 

 Eğitim ve yayım faaliyetleri 

 Teknolojik altyapısının güçlü olması 

 Tabii kaynakların ekonomik değerinin belirlenmesi çalışmaları  

 Gıda güvenilirliği ve uluslararası normlara uyum için düzenlemeler 

 Su ürünleri üretimine uygun deniz ve içsu kaynaklarının varlığı 

 Su ürünlerinde dış pazar avantajı  

 Sektöre yönelik pazar talebinin sürekliliği 

 Stratejik coğrafi konumu (iklim, olası pazarlar, lojistik) 

 Verimli toprak yapısı ve doğal kaynaklardaki çeşitlilik 

 Ulusal toprak veri tabanının oluşturulacak olması 

 İlaç ve kozmetik sektöründe doğal ürünlere talebin artması 

 Su ile alakalı konuların dünya gündeminin üst sıralarında yer alması 

 Teknolojide yaşanan ilerlemeler 

 Tarım sanayi entegrasyonu 

 Yenilenebilir enerjinin tarımda kullanım olanakları 

 Marka olabilecek yöresel ürün çeşitliliği 

C. ZAYIFLIKLAR 

 Verilere ulaşmada yaşanan güçlükler 

 Personel dağılımının ve/veya sayısının yetersizliği 

 Biyokaçakçılık konusunda yaşanan problemler  

 Tarımsal pazarlamadaki aksaklıklar 
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 Kooperatifleşme ve örgütlenme eksiklikleri 

 Uzun vadeli tarım politikalarındaki eksiklikler 

 Sosyal imkanlardaki eksiklikler  

D. DEĞERLENDİRME  

Türkiye’de Tarım Sektörü 2020 yılsonu itibariyle;  

 Tarım sektörümüz, 2019 yılını %3,7 büyüme oranı ile tamamladı. 2020 yılında üçüncü 3 aylık 
dönemde ise %6,20 büyüme göstermiştir. 

 2020 Yılında Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 18 Milyar 912 Milyon dolar, İthalatımız ise 13 
Milyar 229 Milyon dolar, dış ticaret dengesi ise 5 Milyar 683 Milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 Üreticilerimizce 22 Milyar TL nakit hibe tarımsal destek sağlandı. 2003-2020 döneminde ise 
toplam 160 Milyar TL nakit tarımsal destek sağlanmıştır. 

 2021 yılında ise üreticilerimize yedek ödenekle birlikte toplam 24 Milyar TL destek sağlanması 
planlanmıştır. 

 Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilerimize faiz oranı sıfır ila %9 aralığında 
2020 yılında 69,7 Milyar TL, 2003-2020 döneminde ise toplam 382,4 Milyar TL tarımsal kredi 
kullandırılmıştır. 

 Ziraat Bankasınca kullandırılan tarımsal kredilerin geri dönüş oranı %98,43’e, Tarım Kredi 
Kooperatiflerince kullandırılan tarımsal kredilerin geri dönüş oranı %89,34’e yükselmiştir. 

 Tarım Sigortası uygulaması kapsamında;  

o 2020 yılında; 2 Milyon 235 bin adet poliçe düzenlenmiş,  83 Milyar 146 Milyon TL 
değerinde tarımsal varlık sigorta altına alınmış,  1,7 Milyar TL Devlet prim desteği ödenmiş, 
1,3 Milyar TL hasar tazminatı ödenmiştir. 

o 2006-2020 döneminde ise; yaklaşık 15 Milyon 41 Bin adet poliçe düzenlenmiş,  304,6 
Milyar TL değerinde tarımsal varlık sigorta altına alınmış,  7,5 Milyar TL Devlet prim desteği 
ödenmiş, 7,4 Milyar TL hasar tazminatı ödenmiştir. 

 2020 yılında bitkisel üretimde (TÜİK)  

o 69,3 Milyon ton tarla, 23,6 Milyon ton meyve ve 31,2 Milyon ton sebze üretimi gerçekleşti. 
o Buğday üretimimiz 20,5 Milyon ton, 
o Mısır üretimimiz 6,5 Milyon ton, 
o Çeltik üretimimiz 1 Milyon ton, 
o Ayçiçeği üretimimiz 2,1 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

 2020 yılında canlı hayvan sayıları; (TÜİK) 

o 18,2 Milyon büyükbaş  
o 54,1 Milyon küçükbaş   
o Et Tavuğu sayısı 258 Milyon 46 Bin 
o Yumurta Tavuğu sayısı 121 Milyon 303 Bin olarak gerçekleşmiştir. 

 2020 yılında Hayvansal üretimde; (TÜİK) 

o Bal üretimimiz 104 Bin ton 
o Tavuk Eti üretimimiz 2 Milyon 136 Bin ton,  
o Yumurta üretimimiz 19 Milyar 788 milyon 63 bin adet olarak gerçekleşmiştir. 

 2020 Yılında Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine toplam 1 Milyon 356 Bin denetim 
yapılmıştır.  

Tarımdaki diğer gelişmeler; 

 Tarım Sektörü son 18 yılın 14’ünde büyüme göstererek ülke ekonomisine önemli katkı sağlamıştır. 

 Türk çiftçisine ödediğimiz nakdi karşılıksız hibe desteği toplamda yaklaşık 160 Milyar TL’ye 
ulaşmıştır.  

 Tarım–sanayi entegrasyonunun sağlanması için 2006 yılında başlatılan ulusal kaynaklı %50 hibe 
destekleri (KKYDP) ile 12.626 yeni tarımsal sanayi tesisi tamamlanmıştır. Faaliyete geçen bu 
tesislere 3,3 Milyar TL hibe verilmiştir. 

 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Kırsal Kalkınma Programı-IPARD I 
ve IPARD II kapsamında; Bugüne kadar toplam 18.477 proje ile 14,5 Milyar TL’lik yatırım yapılmış,  
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5,1 Milyar TL hibe ödenerek, yaklaşık 72 Bin kişiye istihdam sağlanmıştır. 

 İklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, ekim nöbeti göz önüne alınarak tarımsal faaliyet yapılan her 
ilçe bir tarım havzası olarak kabul edilmiştir. 

 Yerli tohumculuğu ve fidancılığı geliştirmek için Sertifikalı tohum ve fidan kullanan üreticilere 2,1 
Milyar TL, Sertifikalı tohum ve fidan üreticilerine ise 695 Milyon TL destek verilmiştir. 

 2020 yılsonu itibariyle konu bazında uzmanlaşmış 26 adet Araştırma ve Eğitim Merkezleri 
kurulmuştur. 17 adet Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar ise devam 
etmektedir.  

 Güvenilir gıda ve sağlıklı beslenmeye yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır. 

 Bugüne kadar sağlığa zararlı gıda üreten, taklit veya tağşiş yapan 1.609 firmanın 3.605 farklı parti 
ürünü kamuoyuna ifşa edilmiştir. 

 2020 yılı sonu itibariyle, İyi Tarım Uygulaması yapılan alan 255 bin hektar, üretim miktarı ise 
yaklaşık 5,7 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

 Mera Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1998 yılından bugüne kadar; 129,5 Milyon dekar alanda tespit, 
89,2 Milyon dekar alanda tahdit, 25 Milyon dekar alanda tahsis çalışması yapılmış olup, 1.916 proje 
kapsamında toplam 12,6 Milyon dekar alanda mera ıslah çalışması tamamlanmıştır.   
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V) ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Tarım ve orman sektörünün geliştirilmesine yönelik 2021 yılında planlanan faaliyetler: 

 Pandeminin yeniden artma ihtimali de dikkate alınarak, tarımsal üretimde herhangi bir 
aksamaya meydan vermemek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. 

 Gıda güvenilirliği ile ilgili tedbirlerimizi, denetimlerimizi en üst seviyeye çıkararak halkımızın 
güvenilir gıdaya erişiminde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir 

 Kırsal kalkınma ve örgütlenme çalışmalarının aksatılmadan yürüterek, çiftçilerimizin 
üreticilerimizin her türlü problemi ile ilgilenilerek onların yanında olduğumuz hissettirecektir 

 Doğal kaynakların öneminin günden güne arttığı dünyamızda, başta toprak ve su olmak 
üzere tüm doğal kaynaklarımızın korunması için gerekli tüm tedbirleri alınacaktır. 

 Dijital ortamların aktif bir şekilde kullanılması sağlanarak çiftçi eğitim ve yayım 
çalışmalarımız aksatılmayacak, üreticilerimizin ve paydaşlarımızın Bakanlığımıza kolay 
ulaşabilmesi sağlanacaktır. 

 Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız da bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kaliteyi 
artıracak, gıda güvencesi ve güvenilirliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde aksatmadan 
yürütülecektir. 

 Dış ilişkilerin hassasiyetinin arttığı günümüzde dış ticaret dengemizi koruyarak ihracat 
kapasitemizi artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecek ve tarımsal dış ticarette net ihracatçı 
konumunu daha da güçlendirmeye devam edilecektir. 

 Üst politika belgeleri, Bakanlık Stratejik Planı gibi poltika belgelerinin ışığında ulusal 
hedeflere ulaşmak yolunda kurumsal kapasitemiz artırılmaya devam edilecektir. 

 Verimli ve kaliteli bir üretim için, çeşit, tür, hat, yöntem ve teknolojiler geliştirilecek ve 
yaygınlaştırılacaktır. 

 Üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla sübvansiyonlu kredi 
uygulamalarına, günün şartlarına göre gerekli revizyonlar yapılarak, devam edilecektir. 

 İyi Tarım ve Organik Tarım Üretiminin Desteklenmesine devam edilecektir. 

 Tarım-sanayi entegrasyonunu hızlandıran ve tarımsal sanayinin gelişmesine önemli katkı 
sağlayan kırsal kalkınma desteklerine devam edilecektir. 

 Geleneksel ürünlerin katma değerleri yüksek ürünler haline getirilmesinin teşvik edilmesi ile 
markalaşma ve coğrafi işaret çalışmalarına devam edilecektir. 

 Tarım ürünlerinde piyasa düzenleme mekanizmalarının etkin uygulanması ve fiyat 
dalgalanmalarının olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara 
devam edilecektir. 

 Hayvancılıkta arz-talep dengesi ve çiftçi gelirlerinde istikrarın sağlanması amacıyla et ve 
sütte oluşturulan piyasa düzenleme mekanizmalarının etkin kullanımı sağlanacaktır. 

 Arz açığı olan ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi teşvik edilecektir. 

 Bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetleri geliştirilecek, üretimin her aşamasında 
kullanılan bitki koruma ürünleri kontrol altına alınacaktır. 

 Hayvan hastalıklarının eradikasyonunu sağlayacak çalışmalara ağırlık verilerek hayvan 
sağlığı ve gıda güvenilirliği güvence altına alınacaktır. 

 Tarım sigortası uygulamalarının geliştirilerek yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. 

 Kuraklık ve aşırı soğuğun üretimdeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak, Ar-
Ge faaliyetlerine devam edilecektir. 

 Çevre dostu tarımsal üretim tekniklerinin uygulanması teşvik edilecektir. 
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 Tohumluk ihtiyacımızın tamamının iç üretimle karşılanması ve tohumluk ihracatımızın 
artırılması yönündeki çalışmalara ağırlık verilecektir. 

 Meyvecilikte sertifikalı fide ve fidan kullanımı artırılarak iç ve dış pazar taleplerini 
karşılamaya yönelik meyve üretimi sağlanacaktır. 

 Su ürünleri üretimi çevreye uyumlu, sürdürülebilir şekilde artırılacak, yeni türlerin 
yetiştiriciliği geliştirilecektir. 

 Tarımsal kobilerin güçlendirilmesi ve tarımsal örgütlenme yapısının etkinleştirilmesi 
sağlanacaktır. 

 Tarım sektörüne yönelik ulusal ve uluslararası yatırımların artması sağlanacaktır. 

 IPARD Programı kapsamında AB kırsal kalkınma fonlarının etkin kullanımına devam 
edilecektir. 

 Tarımda bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılarak sunulan hizmetlerin etkinliği 
artırılacaktır. 

 Sürdürülebilir ormancılık ilkeleri kapsamında; odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak ve 
orman köylüsünün sosyo ekonomik durumunu iyileştirme  çalışmaları yürütülmeye devam 
edilecektir. 

 Biyolojik çeşitliliği korumak, ekoturizmi geliştirmek, tarihi ve estetik değerleri muhafaza 
etmek, yaban hayatını ve gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek maksadıyla, korunan 
alanların genişletilme çalışmalarına devam edilecektir. 

 Planlı çalışmalarla; doğal afetleri önlemek (çölleşme, toprak erozyonu, sel, heyelan, çığ 
v.b), küresel karbon dengesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak çalışmaları sürdürülecektir. 

 Yüzey ve yeraltı sularının etkin yönetiminin sağlanması için çalışmalar bütün yönleriyle 
devam etmektedir. 

 Dünyadaki nüfus artışı ve buna paralel olarak hızla artan su ihtiyacı nedeniyle, koruma ve 
kullanma dengesi gözetilerek, kaynakların sürdürülebilirliği ilkesi doğrultusundaki planlamalar 
ve  çalışmalar devam edecektir. 

III. Tarım ve Orman Şurası Eylem Planında tarım ve orman sektörünün geliştirilmesine yönelik 
2021 yılında planlanan faaliyetler: 

 Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi 
alternatif modellerin oluşturularak yaygınlaştırılması; atıl arazilerin tarımsal üretime 
kazandırılması başta olmak üzere, tarım arazisi piyasalarının geliştirilmesi için arazi bankacılığı 
sisteminin kurulmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır.  

 Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kullanılması için 
tarımsal faaliyetlerden dolayı kirlenmiş veya kirlenme tehdidi altındaki su kaynaklarını etkileyen 
Nitrata Hassas Bölgeler belirlenecek, su kaynaklarımızın kalite ve miktar açısından korunması, 
iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla 25 nehir 
havzasında Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu Nehir Havza Yönetim Planları 
hazırlanacaktır. 

 Aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliği sağlanarak kırsaldan kente göçün azalması, kırsalda 
yaşayan vatandaşların ekonomik olarak kalkınması, kırsal-kentsel alandaki gelişmişlik ve refah 
seviyesi farkının azaltılması sağlanacaktır.  

 Çölleşme ve erozyonla etkin ve verimli bir şekilde mücadele edilerek kaybedilen toprak 
miktarının 154 milyon ton/yıl dan 130 milyon ton/yıl a indirilmesi sağlanacaktır.  

 Doğa Turizmi potansiyelimizin ortaya çıkarılarak doğa turizminde uluslararası marka haline 
gelinmesi, ülkemizin turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı, turizm 
gelirlerinin artırılması ve ziyaretçilerin gideceği alanlarla ilgili önceden bilgi almasını sağlayacak 
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altyapının hazırlanması maksadıyla, doğa turizmi eylem planı hazırlanacak ve uygulanması 
sağlanacaktır. 

 Mera, yaylak ve kışlaklarda tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanan alanlar ıslah edilerek 
otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi sağlanacak, ülkemiz hayvancılığı 
için oldukça önemli olan kaliteli kaba yem ihtiyacı karşılanacaktır. 

 Sıfır atık hedefine ulaşmak için atık ve artıkların gübre ve enerji kaynağı olarak 
potansiyelinin belirlenmesi, kullanım teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu çalışmaların 
yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması konusundaki Ar-Ge projelerin desteklenmesine 
devam edilecektir.  

 Ürünlerin güvenli, sigortalı ve sağlıklı şekilde modern alt yapıya sahip depolarda muhafaza 
edildiği, analizlerin akredite laboratuvar koşullarında yapıldığı, ürünlerin elektronik ürün senetleri 
(ELÜS) aracılığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda işlem gördüğü lisanslı depoculuk 
sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir. 

 On Birinci Kalkınma Planı ve Tarım Şurası kararları doğrultusunda 2021 yılı su ve sulama 
yatırımlarında hamle yılı olarak görülmektedir. 2021 yılı sulamaya ayrılan ödenek 2020 yılının 
2,4 katı olacaktır. Bütçe dışı finansman modellerini de harekete geçirerek ülkemize sulama 
yatırımlarında ivme kazandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katılacaktır. 

 

 

 



 

 

337 

 

 

 



 

 

338 

 

 

 



 

 

339 

 

 

 



 

 

340 

 

 

 



 

 

341 

 

 

 



 

 

342 

 

 

 


