
FAALİYETLER 

 

1. SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN 

İZLENMESİ VE ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI 

 

İŞİN TANIMI / AMACI: 

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği  kapsamında sularda 

tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin izlenmesi, değerlendirilmesi, önlenmesi ve 

azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması. 

 

TARİHÇE: 
 Bakanlığımızca sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi çalışmaları 

Avrupa Birliğine uyum sürecinde 91/676/EEC sayılı Nitrat Direktifinin uyumlaştırılması ile 

18.02.2004 tarih ve 25377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve revize edilerek 23 Temmuz 

2016 tarih ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yürürlüğe giren Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine 

Karşı Suların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır.Tarımsal Kaynaklı Nitrat 

Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği ; 

 Kirlenmiş ya da kirlenme tehdidi altındaki suların belirlenmesi, 

 Nitrata Hassas Bölgelerin belirlenmesi,  

 İyi Tarım Uygulamaları Kodunun hazırlanması,  

 Tarımsal Eylem Planlarının oluşturulması,  

 İzleme Ağı ve Raporlama Sisteminin kurulması, 

konularına ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR: 

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği hükümlerinin 

uygulanması ve Kurumsal kapasitenin arttırılması için Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar 

kapsamında; 20 adet mobil laboratuvar alınarak izleme çalışmalarının yerinde yapılması 

sağlanmıştır.  

Nitrat izleme ağı genişletilerek halen 2.234 yerüstü ve 2.191 yeraltı olmak üzere toplam 4.425  

numune alma istasyonunda sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik izleme çalışmaları 

yürütülmektedir. 

Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğini önlemek ve azaltmak için çiftçiler 

tarafından uyulması gereken hükümleri içeren Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan 

Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği  (Tebliğ No: 

2016/46) 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

İyi tarım uygulamaları kodu; sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin 

önlenmesine yönelik arazi yönetimi, bitki besin maddesi yönetimi, hayvansal gübre yönetimi, 

sulama yönetimi, bitki koruma ürünleri yönetimi ve işletmede tutulması gereken kayıtlara ilişkin 

aşağıdaki konuları kapsamaktadır. 

 Gübrelerin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı kapalı dönemlerin belirlenmesi, 

 Gübrelerin eğimli arazilere uygulama yöntem ve koşulları, 

 Gübrenin suyla doygun, sele maruz kalmış, donmuş veya karla kaplı toprağa uygulama 

koşulları, 

 Su kaynaklarına yakın topraklara gübre uygulama koşulları, 

 Depolanmış hayvan gübresi ve silaj gibi bitki materyallerinden kaynaklanan sızıntı 

sularının, yüzey akışı ve yer altına sızma şeklinde sularda meydana getirebileceği kirliliği 
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önlemeyi amaçlayan depolama ünitelerinin inşa niteliklerinin ve kapasitesinin 

belirlenmesi, 

 Kimyasal ve hayvansal gübrelerin doğru uygulama miktarlarının belirlenerek, toprağa 

homojen bir şekilde dağılımının sağlanması, böylece topraktan yıkanarak suya karışacak 

miktarların kabul edilebilir düzeyde kalmasını sağlayacak uygulama yöntemlerinin 

belirlenmesi, 

 Ekim nöbeti sistemi ile çok yıllık ve tek yıllık bitkilere ayrılan alanların oranlarını dikkate 

alacak şekilde tarımsal alanların yönetimi, 

 Yağışlı dönemlerde nitratın topraktan yıkanarak su kirliliğine neden olmasını 

engelleyecek şekilde toprak yüzeyinde minimum miktardaki bitki örtüsünün 

bulundurulması, 

 Gübreleme planlarının tarımsal işletme düzeyinde yapılarak kullanılan gübrelerin 

kaydının tutulması, 

 Sulama sistemlerinin bulunduğu bölgelerde, yüzey akışlarından ve suyun bitki kök 

sisteminin altına inmesinden meydana gelen su kirliliğinin önlenmesi. 

Tarımsal kirliliğin önlenmesine yönelik uygulamaların desteklemeler kapsamına alınması ile 

ilgili çalışmaları yürütülmüştür. Bu çerçevede; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğin 

(Tebliğ No:2017/22) Uygulama Rehberi 'nde (12. Etap); hayvansal gübre depoları, gübre sıyırıcı 

ve çiftlik geliştirme hizmetleri çerçevesinde gübre deposu ve gübre dağıtım ekipmanlarına hibe 

desteği sağlanmıştır. 

 

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR: 

İzleme ağının genişletilerek tam olarak temsil edecek numune alma noktasına çıkarılması 

çalışmaları devam etmektedir. 

İzleme çalışmalarında yerüstü sularında her ay nitrat, toplam azot, toplam fosfor, ortofosfat, pH, , 

sıcaklık ve iletkenlik parametreleri, yeraltı sularında ise üç ayda bir olmak üzere nitrat, pH, 
iletkenlik ve  çözünmüş oksijen analizleri yapılmaktadır. 
Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik izleme çalışmalarından elde edilen analiz 
sonuçları web tabanlı Nitrat Bilgi Sistemine gerçek zamanlı olarak kaydedilmekte ve 
tarımsal kirliliğin kontrolü ve yönetimine ilişkin ilgili değerlendirmeleri yapmak amacıyla 
kullanılmaktadır.  
Nitrat Bilgi Sisteminde oluşturulan numune takip sistemi ile görevli personel tarafından su 
numunelerinin doğru zamanda, doğru lokasyondan alınması ve numunenin laboratuvara 
zamanında ulaştırılması, analizlerin zamanında yapılması kontrol edilmektedir. 
Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesi 

konularında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim 

programları yapılmaktadır.  

Tarımsal kaynaklı kirlilik ve kirliliği önlemeye yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodları 

konusunda hazırlanan yazılı ve görsel medya vasıtasıyla çiftçi ve kamuoyu farkındalığı 

oluşturulmaktadır. 

  

HEDEFLER: 

Su kalitesi izleme verileri, sü kütlesi verileri, rakım-eğim verileri, yıllık yağış miktarı 
verileri, arazi kullanım verileri, hayvansal ve kimyasal gübre kullanımı verileri, toprak 
yapısı vb. veriler kullanılarak Nitrata Hassas Bölgeler, Bakanlığımız ve Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı tarafından müştereken belirlenerek ilan edilecektir. 

Nitrata hassas bölgeler belirlendikten sonra, sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat 



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

hassas bölgeye özgü tarımsal eylem planları hazırlanarak nitrat kirliliğinin önlenmesi 

hedeflenmiştir. 

Tarımsal kaynaklı kirlilik ve kirliliği önlemeye yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodları 

konusunda hazırlanan yazılı ve görsel medya vasıtasıyla çiftçi ve kamuoyu farkındalığı 

artırılacaktır. 

 

2. TARIMSAL KURAKLIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 

FAALİYETLERİ 

 

İŞİN TANIMI 

Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve bu hususta alınacak 

tedbirleri belirlemek için, ilk olarak, ilgili bakanlıklar, üniversiteler, valilikler, yerel yönetimler 

ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılacak çalışmalardaki koordinasyonu sağlamak ve 

bu çalışmalarda görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları düzenlemek. 

 

TARİHÇE 

İlk olarak Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İle Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Karar  07/08/2007 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 

karar kapsamında da “Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esaslarına 

Dair Yönetmelik 02 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu doğrultuda 2008-

2012 dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 

hazırlanarak faaliyete konulmuştur.   

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Bakanlığımızın ve Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulunda görevli olan bazı 

bakanlıkların yeniden yapılandırılması nedeniyle Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık 

Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 06/06/2012 tarih ve 2012/3191 sayılı 

Bakanlar Kurulu Karar’ı yayımlanmıştır. Bu nedenle 2013-2017 dönemine ait Tarımsal 

Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Ancak 

Eylem Planının süresinin dolması nedeniyle 2018-2022 dönemini kapsayacak 5 yıllık Tarımsal 

Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.  

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında; Tarımsal Kuraklık Yönetimi 

Koordinasyon Kurulu kurularak çalışmalarına başlamış ve yönetim şeması belirlenmiştir.  
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Tarımsal kuraklıkla mücadelede temel strateji, yeterli kapasiteye ulaşmış kurumsal bir yapıyı 

geliştirmek, mücadeleyi bütüncül ve kapsamlı bir plan kapsamında yapılır hale getirmek ve tarım 

sektörünün kuraklıktan en az etkilendiği bir yapıya ulaşmaktır.    

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planın koordineli bir şekilde yürütülmesi için 

iki kısımdan oluşan görev dağılımı yapılmıştır. Merkezde yapılacak çalışmalar ve taşrada 

yapılacak çalışmalar belirlenmiştir.  

a) Merkez Yönetimi; (Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu) 

1. İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi, 

2. Risk Değerlendirme Komitesi, 

3. Veri Akış Birimi,  oluşturulmuştur.  

b)İl Yönetimi; İllerde Vali’ler başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi 

oluşturulmuştur. 81 İl’in kendi şartlarına göre hazırladığı “Tarımsal Kuraklık İl Eylem Planını” 

çerçevesinde gerekli tedbirler alınmaktadır. 

 

HEDEFLER 

Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisinde temel amaç, kamuoyunun bilinç düzeyini artırarak 

tüm paydaşların sürece dahil edilmesiyle arz ve talep yönetimini de dikkate alarak, çevresel 

açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde 

ileriye dönük gerekli bütün tedbirlerin alınmasını; kriz dönemlerinde ise, etkin bir mücadele 

programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde kalmasını sağlamaktır. 

 

3. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI 
 

İŞİN TANIMI 

İklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak 

çalışmaların daha verimli olabilmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında 

koordinasyon ve görev dağılımının sağlanması ve arazi ve arazi kullanımda zaman içerisinde insan 

müdahalesiyle yapılan değişikliklerin, sera gazı salımları ve azaltımları üzerindeki etkisini 

belirlemeyi hedefleyen bir bütündür. İklim değişikliği kapsamında arazi kullanım şekli ve aktivite 

verisiyle küçük ölçekte arazi kullanım değişikliklerinin karbon tutumuna etkileri 

hesaplanabilmektedir.  



 

TARİHÇE 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMIDÇS) 1992 yılında yapılan BM 

Çevre ve Kalkınma Rio Konferansında imzaya açılmıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi 21 Mart 1994 yürürlüğe girmiş ve taraf olan ülkeler 3 gruba ayrılmıştır. 

Türkiye özel şartları tanınarak Ek-1 ülkeleri içinde yer almıştır. Kyoto Protokolü ise; 1997 yılında 

imzaya açılmış ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. BMİDÇS’ nin sera gazı emisyonlarının 

azaltılmasına veya sınırlandırılmasına yönelik hukuki açıdan bağlayıcı belgesidir. “BMİDÇS’ ne 

yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” 05 Şubat 2009 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 5836 sayılı Kanun 

17.02.2009 tarih ve 27144 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kyoto Protokolü’nün 13 Mayıs 

2009 tarih ve 27227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından “Katılım Belgesi” 

hazırlanarak Dışişleri Bakanlığı tarafından 28 Mayıs 2009 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreterliğine gönderilmiştir. Türkiye, doksan günlük sürenin ardından 26 Ağustos 2009 tarihinde 

Kyoto Protokolü’ne resmen taraf olmuştur. Ayrıca Ülkemizde Başbakanlığın genelgesiyle 2004 

yılında İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (IDKK) kurulmuş ve bünyesinde 11 çalışma grubu 

oluşturulmuştur. LULUCF (Arazi Kullanımı Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık) 11 çalışma 

grubu içerisinde yer almaktadır. LULUCF, arazi kullanım kategorilerini Kyoto Protokolünün 3.3 ve 

3.4 gereklerine uygun olarak sınıfandırmaktadır. İklim değişikliği çerçevesinde LULUCF 

kapsamında sera gazı emisyon hesapları yıllar itibariyle yapılmakta ve raporlanmaktadır. Türkiye 

için kaynak ve yutak alanları belirlenmekte ve sera gazı emisyon hesapları Bakanlığımız tarafından 

hesaplanmaktadır. 

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Ülkemizin şartları da dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi amacıyla İklim 

Değişikliği Ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 

Kurul Çevre ve Şehircilik Bakanı Başkanlığında; Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, 

Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma, 

Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlıklarının Müsteşarları, Hazine Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları 

Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterlerinden oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) koordinasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili 

Bakanlıkların desteği ile yürütülmektedir. 

Küresel İklim Değişikliği ile ilgili yapılan çalışmalarda Bakanlığımız adına koordinasyon 

çalışmaları ise Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz 2004 

yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BMİDÇS)  taraf olmuştur. 

Bakanlığımız adına ilgili Bakanlık, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinden oluşan heyetlerle 

uluslararası alanda İklim Değişikliği Taraflar Konferanslarına katılım sağlanmaktadır. 

Arazi Kullanım ve Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık sektörü 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 

Bakanlığımızca hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. 1990-2000-2006-2012 yılları arasındaki arazi 

kullanım değişiklikleri de hesaplanarak tablosal veriler elde edilmiştir. Bu tablosal verilerden 

yararlanılarak arazi kullanım ve arazi kullanım değişiklikleri için Karbon stok değişimleri 

hesaplanmış, değerler enterpole edilip kalite kontrolünden geçirilerek CRF tablolarına işlenmiş, 

Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterinde ilgili kısım raporlanarak Türkiye İstatistik Kurumu’na 

(TÜİK) iletilmiştir. 

 

 



Bakanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler: 

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda, Bakanlığımız 

faaliyetleri iki başlık altında sürdürülmektedir. Bunlar; 

Sera gazı salınımının azaltılmasıyla ilgili faaliyetler; 

Arazi Toplulaştırılması 

Organik Tarım 

İyi Tarım Uygulamaları 

Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programı (ÇATAK) 

Su Tasarrufu Sağlayacak Modern Sulama ve İşleme Yöntemlerini Destekleme Programı 

Minimum toprak işleme metotlarının desteklenmesi 

Karbon tutumu için yutak alanlarının artırılmasıyla ilgili faaliyetler; 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (5403) 

Sertifikalı fidana ve meyve tesisine destek verilmesi nedeniyle meyve bahçesi tesislerinin 

artması, 

Mera ıslahı çalışmalarıdır. 

Uyum konularında gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik Türkiye Tarımsal Kuraklıkla 

Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış, Kuraklık Yönetimi uygulamaları devam 

etmektedir. 

 

HEDEFLER 

Yapılan bu çalışmalar ile birlikte iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki şiddetli 

etkisini azaltmak ve kuraklık şartlarına hazır hale gelinmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlığımızın ortak yürüttüğü projeler tamamlandığında, ulusal sera 

gazı emisyon envanteri bildirimlerimize konu raporlamalar daha detaylı bilgiler içereceği için 

yüksek seviyede hesaplamalar yapılabilecektir. 

 


